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صداي هو هوي باد در كوچه پس كوچه هاي شهر
مي پيچد .
انگار باد دارد همه تالشش رامی کند تا اين درها و
پنجره هاي بسته شهر را باز كند.آخر بهار در راه است.
اما او هرچه بيشتر مي پيچد درها و پنجره ها را
محكم تر مي بندیم و حتي گاه براي نشنيدن
صدايش دست ها را بر گوش ها مي نهيم .
صداي هو هوي باد همچنان مي آيد و او بيش از پيش
به خود مي پيچد.
لحظه اي به كنار پنجره مي روم .درختان در تكان
باد صبور و مقاوم ايستاده اند اگر چه گاه يكي ،دو
تايي هم شكسته اند اما راست قامت افتاده اند.
پنجره را مي گشايم  ،باد همه وجودم و ذهنم را با
خود مي برد پنجره را می بندم .به كنار شومينه مي
آيم  ،چشم به شعله ها مي دوزم ودر ذهنم مي گذرد.
«بهار در راه است» سهم تو از سالي كه گذشت چه
بوده و از سالي كه مي آيد چيست»؟
تیك تاك ساعت هراس عجيبي بر دلم مي اندازد
چقدر زود يك سال تمام شد ،انگار چندي پيش
بود كه ويژه نامه نوروزي پارس نامه را براي
سال  90بستيم و براي همه آرزوي سالي خوش
كرديم،به همين زودي سالي گذشت.
با خبرهاي تلخ و شيرين .با خبرهاي خوش و
شيرين چون پیروزی جوانان و نوجوانانمان در
عرصه هاي گوناگون فرهنگي -هنري -علمي –
ورزشي،موفقيت هايمان در عرصه تعامل با جامعه
بزرگتر ،برگزاري موفقيت آميز نشست ها  ،جشن
ها و آيين هايمان خنديديم و شادمان آنها را به
صفحات سپيد سپرديم تا همه در اين شادي
ها شريك شوند و گاه نيز اشكي بود و
بغضي آنجا كه خبر از دست رفتن
عزيزي بود يا ساز ناكوك رفيقي ،
آنجا كه مشكلي و معضلي گلوي
2
جامعه كوچكمان را مي فشرد...
از نامردمي ها و نامردي ها نمي
گوييم ،كه گفتنش هزار بار بدتر
است از بودنش  ،اما خيلي جاها
دلمان شكست از نارفيقي ها و....
سالي گذشت .ماه هاي پاياني اگرچه
در گرماي سده تالش كرديم دشمني
ها و خصومت ها را به آتش بسپاريم ونور و
گرمايش را وامدار شويم ،اگرچه تالش كرديم
در سپندارمزدگان ،روز مادر و جايگاه زن را
گرامي بداریم و در روز درختكاري از نشاندن
نهال وآبادانی جهان و مراقبت از چهار آخشيج
بگوييم ولي در دلمان غمي بود .غم بد اخالقي
هاي تبليغات انتخاباتي ،غم آنجا كه از اخالق
گفتيم و بي اخالقي دیدیم ،از راستي گفتيم و
ناراستي شنیدیم و...
صداي هياهوي باد مي آيد ،بلند مي شوم ،بار ديگر
پنجره را مي گشايم تا باد همه اين خاطرات بد را با
خود به دور دست ها ببرد ،چرا كه ايران از ديرباز
سرزمين مهر ،عشق و دوستي بوده است.
آرزو مي كنم در اين روز هاي پايان سال كه
همزمان است با سالگرد درگذشت موبد دانشمند
و فرزانه ،شادروان موبد رستم شهزادي ،همچون او
با انديشه اي روشن و بخششي بزرگ خدمتگزار
جامعه كوچكمان باشيم.
نوروز مي آيد،باد همه سياهي ها و پليدي ها را
از آسمان غبارگرفته اين ديار برده است و باران
بهاري شهر را بوي بهار مي بخشد .سفره هفت
سين در خانه هايمان پهن است با واج يشت ،پنج
روز پنجه را آغاز مي كنيم و با برافروختن آتش
در شب سال نو ،بر فروهر درگذشتگانمان درود
مي فرستيم،بهار را در آغوش مي گيريم ودر ششم
فروردين به مرور انديشه هاي مردي مي نشينيم كه
براي نخستين بار از اين سرزمين برخاست و پیامی
جز نيك انديشي،نيك گفتاري و نيك كرداري
نداشت.
مقدم بهار خجسته وجودتان باد.

بـا به دست آوردن اكثريـت آرا ،

دكتر اسفنديـار اختيـاري
نـماينده زرتشتيـان در مجلس شـوراي اسالمي شد

دكتر اسفنديار اختياري با به دست
آوردن حدود  75درصد از آرا
ماخوزه ،به عنوان نماينده زرتشتيان
در مجلس شوراي اسالمي انتخاب
و براي بار دوم به مدت چهار سال
نماينده ایرانیان زرتشتي در مجلس
شوراي اسالمي خواهد بود.
در اين دوره از انتخابات ،سه نفر از همكيشان
آقايان كوروش آذر گشاسبي ،فرشيد اختري
و اسفنديار اختياري نامزد نمايندگي زرتشتيان
در مجلس شوراي اسالمي بودند كه پس
از يك هفته تبليغ و معرفي طرح ها و برنامه
هاي آتي خود براي بهبود وضعيت و شرايط
همكيشان ،در نهايت آقاي دكتر اسفنديار
اختياري با به دست آوردن  4940راي از
مجموع  6604آرای درست شمارش شده ،به
عنوان نماينده زرتشتيان براي بار دوم به مجلس
شوراي اسالمي راه يافت.
وي ادامه و پایان برنامه ها ي در دست
اقدام پیشین ،هماهنگي بيشتر بين ارگان ها و
سازمان هاي زرتشتي را از جمله برنامه هاي
محوري خود اعالم كرده بود.
وي پس از انتخاب شدن توسط همكيشان
در پيامي نوشت  »:درود می فرستم به فروهر

برگزاری سی وچهارمین
دوره جام یگانگی

پاک بزرگ پیام آور آریایی اشوزرتشت
اسپنتمان ،درود می فرستم به راستی و پیروان
راستی و درود می فرستم به مهر و دوستی
می ستایم تمام انسان های بزرگ اندیش،
اندیشمندانی که نشان دادند در یک فضای
خاص برآمده از ناراستی ،قدرت تشخیص
را به درستی داشته و بر اساس اصل آزاد
اندیشی ،مستقل تصمیم می گیرند.
می ستایم مدیران ،متخصصین و دلسوزان
جامعه که زحمات زیادی را در طول چهار
سال گذشته کشیدند و اینجانب همراه آنان
بودم هرچند با نادیده گرفته شدن این فعالیت
ها ،برخي ناجوانمردانه به آنها تاختند ،ولی
خم به ابرو نیاوردند.
می ستایم دوستانی که فقط گناهشان راست
گفتاری بود ولی توسط گروهی با ابزار
کژاندیشی مورد هجوم قرار گرفتند و با خون
دل خوردن ،صبر پیشه کردند.
می ستایم همراهان گرامیم را که با دل و جان
و با تمام وجود در تمام مدت مسئولیتم بدون
هیچ چشم داشتی سرود همراهی با جامعه را
نواختند و یادی می کنم از همراهانی که در
بین ما نیستند.
اعتقاد دارم این استقالل ،این صبوری ،این
رفتارهای سنجیده و این کردارهای نیکو،

سی وچهارمین دوره مسابقات جام
یگانگی از اول تا ششم فروردین ماه در
یزد برگزار خواهد شد.
این مسابقات قرار است برای دومین بار به
صورت تخصصی وفقط در رشته بسکتبال

برگزار شود.
سال گذشته نیز مسابقات جام یگانگی تنها
در رشته بسکتبال و در سه رده بزرگساالن،
پیشکسوتان ،نوجوانان آقایان و رده بانوان
انجام شد.از نکات جالب توجه در برگزاری
سی و سومین دوره جام یگانگی در سال
گذشته ،اجرای نخستین آئین نامه انضباطی
مصوب کارگروه ورزش بود و اجرای این
آئین نامه همراه با به کارگیری قوانین رسمی

زمین های بازی مارکار و رستم
باغ کف پوش می شوند
کار نصب کف پوش الستیکی زمین های
بازی کودکان در دو مجموعه مارکار و
رستم باغ تهرانپارس واقع در منطقه  4تهران
توسط پیمانکار شهرداری انجام مي شود.
خورداد ماه امسال با هماهنگی کانون
دانشجویان زرتشتی و شهردار منطقه 4
تهران همراه با جمعی از همکاران خود براي
بررسی درخواست کانون مبنی بر نصب چمن
مصنوعی در زمین فوتسال مجموعه مارکار از
این دو مجموعه بازدید كردند که در حاشیه
این بازدید ،گفت و گوهايي برای بهسازی
زمین های بازی و از سر گیری حل مشکالت
محوطه شرقی مجموعه مارکار که به حالت

تعیلق در آمده بود ،انجام گرفت .با پیگیری
های انجام شده ،سرانجام این درخواست ها
به نتیجه رسید و  15اسفند ماه باالخره کف
پوش های مورد نیاز در کنار زمین های بازی
تخلیه و كار نصب آن آغاز شد.
كسب سهمیه مسابقات المپیاد
دانشجویان کشور توسط فرشاد
خدادادي		
فرشاد خدادادی در مسابقات بدمینتون
منطقه  7دانشگاه های کشور به مقام قهرمانی
دست یافت .این ورزشکار جوان زرتشتی
در رده آزاد ،مقام قهرمانی را برای خود به
ارمغان آورد و موفق شد سهمیه حضور در
مسابقات المپیاد دانشجویان کشور را که به
میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد،به دست

برآمده از دین وه مزدیسنی است .باور
دارم نتیجه این همه پرسی ،یک پیام ساده
ولی واقعی برای همه راستی جویان درست
کردار بود ،بنابراین بر همگان خجسته باد.
با تشکر و قدردانی از همه همکیشانم ،در
برابر این همه بزرگی و اعتماد سر تعظیم
فرود می آورم و قول می دهم بر عهدی که
با شما بستم ،پایدار بایستم».
به گزارش خبرنگار ما ،اختياري در فروردين
ماه امسال و بعد از تعطيالت نوروز دومين
نطق میان دستوری مجلس شوراي اسالمي
را ايراد خواهد كرد.
دكتر اختياري در انتخابات چهار سال
گذشته نيز با به دست آوردن بیش از 3600
راي از حدود  7000راي ماخوزه ،در برابر
دكتر رستم خسروياني و مهندس افالطون
ضيافت ديگر نامزدهاي آن دوره ،به عنوان
نماينده زرتشتيان به مجلس شوراي اسالمي
راه يافت.
دور جديد مجلس شوراي اسالمي خورداد
ماه آينده آغاز به كار مي كند.

فدراسیون بسکتبال تنور رقابت های جام
یگانگی را بیش از پیش داغ کرده بود.
قهرمان دوره پیشین این مسابقات در رده
بزرگساالن آقایان برخالف پیش بینی های
قبلی تیم پاسارگاد بود که توانست در دیدار
فینال تیم مدعی قهرمانی یعنی باشگاه وسازمان
جوانان زرتشتی را با  2امتیاز اختالف از پیش
رو بردارد وقهرمان شود .در رده بانوان نیز تیم
زرگان گشت قهرمان شد .
آورد.
جایگاه های دوم و سوم بسکتبال
یزد به زرتشتیان رسید
مسابقات بسکتبال جوانان یزد با درخشش
جوانان زرتشتی همراه بود .
در این مسابقات که به مناسبت دهه فجر
با حضور  8تیم و در سالن ورزشی تختی
یزد برگزار شد ،دو تیم رستمی نرسی آباد
و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد به
ترتیب مقام هاي دوم وسوم را کسب کردند.
همچنين ،تیم رستمی نرسی آباد توانست با
 7پیروزی و تنها یک شکست به مقام نایب
قهرمانی این دوره از مسابقات دست يابد.
دبیر و هیات مدیره گردش جدید
کانون دانشجویان زرتشتی مشخص شد

در تمام شهرهاي زرتشتي نشين برگزار می شود:

جشن زاد روز اشوزرتشت

جشن زاد روز اشوزرتشت همزمان با
نوروز ،در تمام شهرهاي زرتشتي نشين
برگزار مي شود.

عکس آرشیوی است

شروع كنند و در خانه تنها نمانند ،داراي
سالن سرپوشيده باشد تا درصورت بارندگي
مشكلي به وجود نيايد ،داراي حياط بزرگ
و زمين بازي باشد تا كودكان سرگرم و
جوانان و بزرگترها جاي كافي براي ايستادن
و گفتگو كردن داشته باشند.
در حال حاضر تنها گزينه ماركار تهرانپارس
است.ضمن اينكه همان گونه كه در گذشته
موبدان بزرگ گفته اند چون نوروز است
نيازي به پوشيدن روسري سفيد براي خانم
ها نيست.
اما روز دوم نوروز ،ديد و بازديد نوروزي
در جشنگاه خسروي با باشندگي همكيشان
و مسووالن جامعه زرتشتي برگزار مي
شود.
ششم نوروز همزمان با زاد روز اشو زرتشت
بزرگ پيامبر آريايي نيز جشني در سالن

همايش علمي دانشجويان زرتشتي سراسر كشور برگزار شد

همایش امسال نسبت به سال گذشته تغييراتي
داشت از جمله اينكه تمرکز بر روی عموم
مخاطبان و گروه های سنی متفاوت بود و
در این راستا بخش های جنبی نيز به همایش

هیات مدیره گردش 22و هیات بازرسان گردش
 18کانون دانشجویان زرتشتی انتخاب شدند.
در پی انتخابات هیات مدیره و هیات
بازرسان کانون دانشجویان زرتشتی که
اسفندماه با حضور زهرا اندوهگین نماینده
وزارت کشور در تاالر کانون دانشجویان
زرتشتی برگزار شد  7 ،نفر اعضای هیات
مدیره و  2نفر بازرس انتخاب شدند.
براساس نتايج اين انتخابات ،فرشاد یزدانی،
آرمین شهریاری ،پگاه کاویانی کوثرخیزی،
جمشید سرداری ،بهار آبادی ،شاهین بهرام
شهریاری ،فرزانه جمشیدی برای هیات
مدیره گردش  22و نوشین فلفلی و افشین
خدادادی برای هیات بازرسان گردش
 18انتخاب شدند .همچنین شاهین بهرام
شهریاری دبیر ،آرمین شهریاری نایب دبیر،

فرشاد یزدانی خزانه دار و پگاه کاویانی
کوثرخیزی به عنوان منشی انتخاب شدند.
صدور پروانه فعالیت انجمن
زرتشتیان کوچه بیوک

است.

پروانه فعالیت گردش  20انجمن زرتشتیان
کوچه بیوک صادر شد.
با صدور این پروانه به طور رسمی ،خدارحم
خداپرستی فرنشین ،بهروز جراح نایب
رئیس ،رستم پای سروی خزانه دار ،نوذر
یزدانی دبیر ،کوروش بختیاری حسابدار،
خدارحم ایرانی بایگان و بهنوش بختیاری
عضو هیات مدیره خواهند بود که پروانه
فعالیت آنها از اول بهمن ماه سال جاری
دارای اعتبار است.همچنين ،سهراب یزدانی
نیز بازرس انجمن زرتشتیان کوچه بیوک

برگزاري جشن اسفندگان از
سوي سازمان زنان زرتشتی
سازمان زنان زرتشتی با بر پايي مراسمي در
جشنگاه خسروي و با باشندگي همكيشان ،
جشن اسفندگان را گرامی داشت.
در اين جشن ،فرنشين سازمان زنان با خير
مقدم به باشندگان  ،گزارشي از عملكرد
اين سازمان ارايه و سپس سخنرانان با
تبريك اين جشن بزرگ به مقام زن در
ايران اشاره كردند .دراين مراسم همچنين
براي نخستين بار از «گل بانو کاووسی»با
لوح و قند سبزتقدير شد.دراين جشن
همچنين از مربيان و همراهان سازمان زنان
تقدير و تشكر شد.

آدم برفی ها دست در دست ننه سرما راهی شدند،
ریشه ها دارند خمیازه می کشند و شاخساران
قبای سبز به تن می کنند ،گل ها سر از خاک
برکشیده اند ،آب ها از سکون انجماد خود را می
رهند.پرندگان فوج فوج در آسمان ها به سوی
آشیانه های دیرنشان در پروازند .هنگامه بهار در
راه است ،باید مهیای نوروزی دیگر شد ،هستی
آغازی دیگر را از سر می گیرد .هر چه سکون
است پویا می شود ،هر چه سکوت است به نغمه و
شوق در هم می شکند ،هر چه کهنگی و بی برگی
است تازه می شود و پر ثمر و همه هستی سراسر
سرور است و سپاس و داده های نیک اهورایی
جلوه ای دوچندان می نماید .در ذهن مرور می
شود که:
برگ درختان سبز  ،پیش خداوندگار
هر ورقش دفتری است  ،معرفت کردگار
شهر در میان این غوغای سراسر دود و فریاد،
هوای دیگری دارد .گلدان های بنفشه و سنبل،
سبزه ها ،هفت سین های آراسته ،فروشندگان
دوره گرد ،حاجی فیروزهای سرخ پوش دایره در
دست ،پنجره هایی که برای غبار گرفتن بی پرده
مانده ،خیابان های در هم فشرده و گره خورده،
 ...هیاهوی شهر از جنس دیگری است ،از جنس
تکاپوی بهاری شدن اما آدم های شهر...
آری باید برخاست ،زمان اندکی باقی است تا سر
رسیدن بهار ،باید خان نوروزی گستراند .خانه را
از غبار رفته و پلشتی ها را شسته ،در هم ریختگی
های جا مانده از دغدغه های روزمره سال به
سامان گشته و آراسته است .پنج روز
واپسین سال مجال خوبی است برای
سرور و سپاس ،برای همازوری و
هم بهره شدن.
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راستی از دل هامان چه خبر،
پاکیزه و آراسته است؟ بهار به دل
که درآید گویی در کاشانه مان
مهمان شده است .نکند دلمان
انباشته غبار اندوه باشد ،یا که در
گوشه ای زخم خورده نفرت و کینه
ای جامانده از گذر زمان باشد .نکند
تنمان رنجیده دردی باشد یا دلمان دور مانده
باشد از شوق زندگی و امید و ایمان .باید برخاست
کنج دل را از کینه ،نفرت و هرآنچه از جنس
نامهربانی است بروبیم ،خاطره ها را در گنجه ذهن
بچینیم و تلخی هایش را به هستی بسپریم تا در میان
این همه زیبایی و تازگی بی معنا شود .غبار اندوه
را از قلب هایمان برگیریم و رنگی از امید بزنیم و
بگذاریم تنها به مهر و شور بتپد.
تیک تاک ساعت آهنگ دیگری در گوش
هستی و اهالی آن زمزمه می کند .بوی خوش بر
آتش می نهیم ،برگی آویشن کنار درگاهی بر راه
آمدن بهار می پاشیم ،گلدان گل و سبزه بر خان
می نهیم ،شمعی یا چراغی می افروزیم ،آینه را
می نهیم تا بهار در آن رخ بنماید ،هفت سین بر
سفره می چینیم .کتاب اوستا را در میان سفره می
گذاریم ،نقل و شیرینی می چینیم ،تخم مرغ های
رنگین و بر آن می شویم تا با خانی پر از برکت
داده های نیک اهورایی ،در کاشانه ای مهیا و
آراسته با دلی پاکیزه و بسامان به راه بهار بنشینیم.
بهار می آید و تحفه اش برای همه هستی تنها
شادی ،شوق و در یک کالم زندگی است .می
خواهیم در این لحظه هایی که هستی در تکاپو و
اشتیاق رستاخیزی دیگر است ،درمان دردمندان،
دستگیری نیازمندان ،فراوانی مال ،امان جان،
امیدواری نا امیدان ،گشایش کارهای فروبسته،
روا گشتن خواسته های نیک ،سامان و قرار دل ها،
فروتنی و نیکی خلق و در یک کالم نیکی ها را
برای همه هستی و برای همه مردمان و برای همه
عزیزان و برای خویشتن خویش و در یادمان باقی
است سپاس و ستایش یگانه مهربان هستی بخشی
را که همه هستی از مهر او برپاست.
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هشتمین همایش علمی دانشجویان
زرتشتی سراسر کشور روزهای 4
و  5اسفندماه در همایشگاه مارکار
تهرانپارس و با سخنرانی هایی درباره
موضوع هاي گوناگون علمي برگزار
شد.

اضافه شده بود که شامل مسابقات روبیک،
سازه ماکارونی  ،روباتیک و برج چوبی بود.
همچنین به منظور حضور بیشتر دانش
آموزان در این زمینه ،کارگاهی که شامل
آموزش کار با میکروسکوپ ،آزمایشگاه
شیمی و فیزیک و تشریح اندام های داخلی
بدن بود ،آدینه  5اسفند برگزار شد .سه
بخش اصلی همایش ارایه مقاله ،نمایشگاه
ابداعات و اختراعات و ارتباط با صنعت نیز
با کمی تغییر همچون سال های گذشته با
کیفیتی متفاوت برگزار شد.

در روز نخست اين همايش حدود  7مقاله
توسط سخنرانان ارايه شد و در روز دوم
نيزاين سخنراني ها ادامه يافت ،همچنين
در روز نخست برگزاري ،جایزه شيرين
نيز اهدا و از نفرات برتر کنکور سال 90
با حضور دکتر بختیاری ،مدیریت مالکیت
فکری سازمان پژوهش و فناوری ایران
تقدير شد.
اين همايش ،در آخرين روز با سپاسداري
از شركتكنندگان در بخشهاي گوناگون،
به كار خود پايان داد.

...می رسد اینک بهار
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امسال نيز سازمان ها و ارگان هاي زرتشتي
در كنار مردم و همكيشان نوروز را جشن مي
گيرند.
از ساعتي قبل و در لحظه تحويل سال در
تهران ،يزد،كرمان ،شيرازو ساير شهرهاي
زرتشتي نشين درهاي شاورهرام ايزد و
آدريان به روي همكيشان باز است تا مراسم
تحويل سال با باشندگي در اين مكان هاي
مقدس  ،رنگ و بوي ديگري داشته باشد.
در تهران و ساير شهرهاي زرتشتي نشين ،روز
نخست و ساعتي پس از مراسم سال تحويل،
مراسم جا سبز باد به روال پيشين برگزار مي
شود .در تهران اگرچه چندين سال است
كه اين مراسم در خانه نرگس برگزار مي
شود اما امسال سازمان زنان زرتشتي در نامه
به انجمن موبدان درباره نخستين روز سال
نو كه آيا ويژه زندگان است يا جاسبزباد
درگذشتگان ،كسب تكليف كرده كه در
پي آن ،گروهي موافق و گروهي مخالف
اين روز براي جاسبزباد بودند.
سازمان زنان دو راه پيشنهاد مي كند :اول
آنكه طبق گفته و سفارش بزرگان دين در
سال هاي گذشته ،تنها خويشان و دوستان
خيلي نزديك كه هر ساله براي ديدار
نوروزي به منزلي مي رفته اند براي جاسبزباد
بروند.دوم :جایي بزرگ و مناسب كه
داراي نيايشگاه باشد تا سالمندان و ناتوانان
كه نمي توانند به شاورهرام ايزد يا آدريان
تهران بروند ،سال نو را با رفتن به نيايشگاه

ماركار تهرانپارس از سوي انجمن زرتشتين
تهران برگزار مي شود.
در يزد،در روزهاي نوروز درهاي همه
زيارتگاه ها به روي مردم باز است و متوليان
زيارتگاه ها از هم اكنون در حال خانه تكاني
و آماده سازي اين مكان ها براي پذيرايي
از همكيشان و مسافران هستند .امسال قرار
است به روال چند سال گذشته براي بازديد
از آتشکده يزد  ،دخمه و چند زيارتگاه از
جمله پير سبز بليت ورودي فروخته شود.
مراسم زاد روز اشو زرتشت نيز در محله
هاي مختلف يزد با برگزاري جشن ها و
مراسم شاد ،گرامي داشته مي شود .به روال
هر سال امسال نيز مسابقات ورزشي جام
يگانگي در يزد و در باشگاه جوانان زرتشتي
برگزار مي شود.
در شيراز ،باغ وقفي مهياي پذيرايي از
همكيشان شده است .زرتشتيان مقيم شيراز
نيز براي زاد روز اشوزرتشت برنامه هاي
گوناگونی را تدارك ديده اند.
در كرمان ،آدريان و ساير مكان هاي
زرتشتي اين شهر در روزهاي نوروز پذيراي
همكيشان خواهد بود و برنامه هاي مختلفي
تدارك ديده شده است.
دراصفهان،اهواز،زاهدانوكرج،نيزهمكيشان
برنامه هاي ويژه اي را به مناسبت نوروز و زاد روز
اشو زرتشت شاهد خواهند بود .در كرج خانه
دولت مطابق هر سال پذيراي مهمانان خواهد
بود.
در تهران كوشك ورجاوند در روز سيزده
نوروز پذيراي همكيشان است و در يزد تمام
زيارتگاه ها از جمله پير سبز در اين روز
مختص همكيشان خواهد بود.

سخن سردبیر

زیارتگاه ها به پیشواز بهار
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از پس افروختن آتش سده ،پنجاه شب و
روز را طی می کنیم تا فرارسیدن نوروز و
آمدن بهار .غبارها را برمی گیریم و کاشانه
مان را می روبیم و می شوییم از گذشت
سالی دیگر و در تکاپوی هستی برای تازه
گشتن و آغازی دیگر ،نیکوست که ما نیز
دل هامان را از تیرگی اندوه و کینه بزداییم
و لبریز شویم از مهر و آرامش.
پنج روز پایان سال واپسین گاهنبار این
سال را نیز به آوای نیایش و سپاس و سرور

پایان خانه تکانی انباشته ای از کیسه های
پر از زباله را می بینی .ذهنت بازمی گردد
به روزهای زیارت این پیران گاه ها و می
شنوی از هیاهوی آن روزها ،اما رد جا
مانده از ما ،رد جا مانده از من پاک دل

می گذرانیم تا بهار .در این خانه تکانی
های شوق آفرین سری به زیارتگاه ها می
زنیم.
همه سال را هر بار به بهانه ای در
مجالی مهمان این مکان های
امن و آرام می شویم ،روغن
به چراغ می ریزیم ،بوی
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خوش بر آتش می نهیم،
نقل و شیرینی می چینیم،
آجیل مشکل گشا را می
گذاریم تا دیگران نیز از
آن هم بهره شوند ،شمع می
افروزیم ،عود می بریم و گاه نیز
به پاس روا گشتن خواسته هایمان از
سر شوق کتاب اوستایی ،قاب عکسی،
قالی و قالیچه ای و خالصه هر چه که
فرمان این دل حاجت روا گشته باشد ،می
بریم و در زیارتگاه نشانی از اجابت می
گذاریم.
وقت خانه تکانی است ،باید شست و رفت
و مهیای میزبانی بهار شد .هنوز اینجا لبریز
آرامش است ،هرچند بخار چرب روغن
سنگ های دیوار را تیره کرده ،هرچند
گاه آنقدر فضا از بوی عود و دود اسپند
پر می شود که نفست می گیرد و به سرفه
می افتی ،هرچند در هر مجال زیارتی
خادم دلسوز اینجا خسته است از جمع
کردن جعبه شیرینی و بسته های عود
و پاک کردن اشک های ریخته شمع و
جمع کردن کتاب های اوستا که در گوشه
و کنار جا مانده و بیرون بردن شیشه های
خالی روغن و جارو زدن نخودهای قل
خورده روی زمین ،اما او بردبار است و
با همه خستگی دلخوش به خوشی مردمان.
و اینجا همچنان به تو آرامش و امید می
بخشد.
بخار چربی روغن و دوده های شمع و
اسپند را از دیوارها و زمین برمی گیریم،
جامانده عودها و شمع ها را پاک می
کنیم ،کتاب های اوستا را مرتب کنار
هم در قفسه می چینیم ،فرش ها ،صندلی
ها ،آتشدان ،میزها ...،خالصه آشفتگی
جامانده از این همه آمدن و آرامش جستن
و رفتنمان را سامانی می بخشیم.
دلت می گیرد از این همه بی وفایی وقتی

عزم زیارت رفته نیست ،از بطری های
شکسته و قوطی های مچاله شده گرفته
تا نان خشکیده و  ،...وای بر من ،مگر نه
آنکه گذشتگان من چهار آخشیج را پاس
می داشتند و آلودن آنها را نکوهیده می
دانستند ،پس من چه کرده ام ،آن هم در
این حریم که حرمت داشتنش بایسته است
و آلودنش خالف آداب و آیینمان؟!
آخر سال که می رسد شاید میان دغدغه
هایمان سری زدیم تا شاید کمی از بی
مسئولیتی یک سال گذشته را جبران کرده
باشیم!
گویی در واپسین روزهای سال روند
بازسازی ها و نوسازی ها سرعتی افزون تر
می گیرد تا آراسته تر و آماده تر میزبان
بهار و مردمان این دیار باشد .آبی کف
پوش حوض ها چشمگیر است ،درختان
هرس شده ،گل های تازه نشانده ،جایی
سنگ فرش را نو کرده اند جای دیگر بوی
تند رنگ تازه دیوارها در بوی اسپند و
کندر درآمیخته ،جایی گچ بری ها شکلی
تازه گرفته و جای دیگر دیواری برداشته
شده و جایی دیواری چیده شده ،جایی
درگاهی های کوتاه قدیمی باالتر رفته تا
قدی دوتا نشود و ساده وارد شویم ،سالنی،
میز و صندلی ،فرشی ،خالصه که همه در
تالشند.
شادی زیباست و ستودنی ،اما کاش به بساط
شادیمان ،دیگری را به زحمت نیندازیم،
نفس زمین را نگیریم و درختی را نکشیم.
دوست داریم به نیت برآمدن خواسته ای
و یا به پاس روا گشتن آرزویی ،اسپندی
بر آتش بریزیم ،شمعی بیفروزیم ،عودی
روشن کنیم ،روغنی به چراغ بریزیم ،اما
کاش اگر ظرف روغن لبریز است ،روغن
را بگذاریم تا به وقتش کس دیگری در
چراغ بریزد ،شمع را جایی بیفروزیم که
اشکش دامنگیر خادم زیارتگاه نشود ،اگر
بوی اسپند فضا را پر کرده اندکی مجال
به مجمر آتش بدهیم تا این همه دود
فرونشیند .دسته ای عود می افروزیم ،هر
کدام به نیت کسی عودی روشن کنیم که
عطر خوشش قاصدی باشد برای روا گشتن
همه خواسته های نیک.
حس خوبی دارد که با نقل و جعبه ای

سیما دینیاریان

شیرینی و مشتی آجیل مشکل گشا دیگران
را نیز در خواسته و شادی خود شریک می
کنیم اما گاه کمر خادم خسته می شود از
جارو زدن خرده های جا مانده و مورچه
ها هم آذوقه شان مهیا می شود ،کاش در
ظرف و در جایی اینها را قسمت کنیم که
نعمت خدا بر زمین نریزد که لگدمال شود
یا اسباب زحمت.
برساد ،را که می خوانیم ،کتاب را همان
نزدیکی هایمان جا می گذاریم نه آنکه
خدای نکرده رفع مسئولیت شود ،نه ،فقط
برای اینکه امروز شلوغ است و یک نفر
دیگر هم که کتاب می خواهد برایش
زحمت نشود و همان جاها بردارد .یک بار
ده تایی کتاب اوستا را روی هم بگذاریم و
ببریم بچینیم توی قفسه ،وزنش را که حس
کنیم شاید بار بعد لحظه بر زمین گذاشتن
کتاب چهره خسته خادم را پایان شب در
ذهنمان مرور کنیم.
قالیچه روی قالی و قاب و آیینه کنار هم،
نذرم را ادا کردم .بهتر نیست این بار که
می خواهم به نشان روا گشتن خواسته
ای ،چیزی به زیارتگاهی ببرم ،از خادم و
متولیش جویای آن باشم که فالن چیزی که
من در نظر دارم مفید و قابل استفاده هست
یا آنکه اصال چه چیزی مورد نیاز هست که
من در حد توانم تهیه کنم تا هم من دینم را
ادا کرده باشم و هم نه تنها اسباب زحمت
نباشد بلکه هربار کسی از آن بهره می برد
دعای خیری بدرقه شود!
خانه تکانی هم می گذرد ،بهاری دیگر می

رسد و در نخستین هنگامه زیارت در سالی
دیگر ،به زیارت پیر هریشت می رویم،
روزهای فراغت نوروز مجال خوبی است
برای زیارت رفتن و در سیزدهمین روز نیز
عده ای فضای بیرونی زیارتگاه ها را برمی
گزینند تا سبزه آرزوهایشان را به آغوش
مهربان طبیعت بسپرند .می رویم ،نیایشی
می خوانیم و خواسته هایمان را از نو بر می
شمریم .شمعی ،عودی ،بوی خوش و جرعه
ای روغن ،نقلی ،شیرینی یا آجیل مشکل
گشایی را با خود می بریم .بساط شادی می
گسترانیم ،دیدارها را تازه می کنیم .بهره
می بریم از آرامش و امید معنوی جاری
در آن مکان مقدس و بهره می بریم از همه
امکانات و آنچه که خیراندیشان و مسئوالن
برای آسایش و امنیت ما فراهم آورده اند و
در مسیر بازگشت خوب است اگر در ذهن
مرور کنیم بهره و ردی که ما از خود در
آنجا می گذاریم چیست؟
آن روزگاران دور ،دشواری زیارت رفتن
را به جان خریدار بودند ،نه راه همواری
بود ،نه آب نوشیدنی ،نه روشنایی چراغی
و نه . ...آن پیری که خسته با توشه ای آب
و نان راه ناهموار را به ایمانش طی می کرد
و به زیارت می رفت ،نیایش می خواند و
لختی می آسود و راه بازگشت در پیش می
گرفت ،با منی که از شتاب اتومبیلم لرزه بر
دل جاده ها می افتد ،صدای زنگ تماس و
پیام موبایلم سکوت زیارتگاه را می شکند،
سبد آذوقه ،همراهم بر می دارم ،آب
آشامیدنی ،روشنایی ،سرویس بهداشتی و...
همه در اختیارم هست ،نیتمان یکی است،
آرامش جستن ،امیدوار شدن ،سپاس به جا
آوردن ،خواستن ،گشایش و ...اما کداممان
آداب و آیین پاک داشت و پاس داشت
این زیارتگاه ها را خوبتر می دانیم؟

پيامبري
اشوزرتشت
از ِ
ديد گاهان
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سپس روان آفرينش نيز اعتراف ميكند كه اي مزدا ما
همه او را برگزيدهترين آفرينش دانسته و او را به رهبري
خود ميپذيريم و اكنون كه براي ما يار و مددكار رسيده
است ما هم آماده خدمتگزاري هستيم.
پيامبري اشوزرتشت با نيايش و نماز به درگاه اهورامزدا
آغاز ميشود .او درخواست خوشبختي كامل را دارد
تا با كارهايي كه از اشا و راستي سرچشمه ميگيرد و
برخورداري از خرد و انديشه پاك ،روان گلهمند آفرينش
را خشنود سازد .او مردم را براي گام نهادن در راهي فرا
ميخواند كه به نزديك شدن به مزدا اهورا ميانجامد و
اين راه با نويد خوشبختي و رستگاري در هر دو جهان
مادي و مينوي كه پاداش راستين دينداران است ،همراه
ميشود.
سرودهايي را ميسرايد كه پيش از اين كسي نسروده است
و با تمام توان به مردم ميآموزد كه براي راستي و درستي
كوشش كنند .او با كالم مقدس مانتره گمراهان را به راه
راست دعوت ميكند و با نيروي معنوي و شادماني با
نفرت دشمنان روبرو ميشود.
در اين مسير دوستاني به او ياري ميرسانند كه مهمترين آنها
شاه گشتاسب كياني است .اشوزرتشت از خداوند ميخواهد
كه آرزوهاي او برآورده و بهشت را براي همه نيكانديشان
مقرر فرمايد .او ميداند كه ستايشها و درخواستهاي
خالصانه و در جهت اشا هرگز بيجواب نميماند.
سفارش وي براي مردم اين است كه با گوشهايتان بهترين
را بشنويد و با انديشه روشن در آن بنگريد و بين دو راه
يكي را برگزينيد .او برگزيده شده است تا زندگي كردن
برابر آيين اشا را به همهي مردمان بياموزد؛ خواه از نيكان
باشند يا بدان .مطمئنا دانا راستي را برميگزيند و نادان اين
چنين نميكند و نتيجه عمل خويش را خواهند ديد.
سخنان او كه پيش از اين شنيده نشده است ،ناگوار است براي
كساني كه با دروغ جهان راستي را تباه ميكنند ولي بيگمان
براي دلدادگان مزدا بهترين است .باور دارد كه اهورامزدا
توانايي برهم زدن نقشه كساني را دارد كه براي آزار او
ميكوشند .او از خداوند ياري ميخواهد تا نفرت و دشمني
هواخواهان دروغ را نسبت به پيروان خويش باز دارد.
پيامبرميآموزدكهپيشرفتراستينفقطباكاروكوششحاصل
ميشودوباايماناستواربهاشاوباتماموجوداهورامزداراميستايد

با تمام توانم دشمن حقيقي هواخواهان دروغ؛ ولي با
درستكاران پناه نيرومند خواهم بود.
اشوزرتشت در اثبات ايمان خود آمادگي دارد و
آزمايشها را سبب افزايش نيروي معنوي در انسان ميداند
و براي رسيدن به نهايت آمال و آرزوهاي خويش طلب
زندگاني دراز را دارد ،آن را كه جز اهورا ،ديگري ياراي
بخشيدن آن نيست.
با شور و شوق به راهنمايي مردم ميپردازد :اي كساني
كه از دور و نزديك براي آگاه شدن آمدهايد ،من اكنون
برايتان سخن خواهم گفت ،گوش فرا دهيد و بشنويد
حقايق روشني را كه به شما ميآموزم و با دقت به خاطر
بسپاريد .اين حقايق و اصول آيين زندگي را ،آنچنان كه
هستيبخش دانا به من آموخت ،آشكار خواهم ساخت.
كساني كه كالم مقدس مزدا را به كار نبندند و چنان كه
من آموختهام پيروي نكنند ،پايان زندگي آنها پشيماني و
آه و افسوس خواهد بود.
زماني كه او از سوي دشمنان آزار ميبيند به درگاه
خداوند پناه برده ،طلب پشتيباني او را دارد :به كدامين
سرزمين روي آورم ،به كجا روي نموده بروم؟ از
خودمانيها و از دوستان دورم ميدارند .هيچ خرسندي به
من از سوي همكاران نميرسد و نه از فرمانروايان كشور
كه هواخواهان دروغاند .چگونه تو را اي مزدا اهورا
خشنود توانم ساخت؟
پيامآو ِر دوستدا ِر اشا ،با آواي بلند ،اهورامزدا را ستايش كرده
و اينچنين آرزو ميكند :پروردگارا ،هميشه زبانم را با گفتار
شيرين و انديشمند همراه ساز و خرد را راهنمايم كن .در پرتو
منش پاك مرا از دستورهاي اخالقي برخوردار ساز و الهام
بخش.
پاداش و مزدي كه او به مغان و برادران ديني خود از پيش
نويد ميدهد گروسمان يا خانهي سرود و ستايش و بهشت
است.
اينگونه پايان خوش پيروان كالم مزدا در سرودهاي او
ِ
اشوزرتشت سپيتمان به
بيان ميشود :همهي خواستهاي
بهترين وجهي برآورده شده و اهورامزدا او را از بهترين
بخشايش برخوردار ساخته است .حتي كساني كه با او
دشمني ميورزيدند آموختهاند كه به او احترام گذارند و
در گفتار و كردار از آيين بهي پيروي كنند.

آزاده بهمردی

بزرگمردی از دیار آریا ،از تبار پاکان اسپنتمان به گاه
بهاران به فرخ روز خورداد ،چشم بر گیتی گشود .او را
اشو و پاک خواندند و زرتشتش نامیدند به چم ستاره
زرین .اشو زرتشت زاده خاندان اسپنتمان ،پور دغدو
و پوروشسب به لبخندی به هستی آمد .بزرگ شد
و بالیده گشت .این پور برومند هووی را به همسری
برگزید و فرزندان نیک به بار آورد.
اشوزرتشت در زمانه ای زیست که مردمان در بیراهه
های اندیشه های خویش سرگردان بودند .باورهای
مردمان روزگارش گاه چنان تیره بود که سرزمینی را
به تیره بختی گرفتار می کرد .اما او اندیشید ،در هستی
درنگ کرد و دانست که اشا ،هنجار برپا دارنده هستی
است و خرد برپا دارنده این هنجار را از آن اهورامزدا
دانست که یگانه مهربان هستی بخش است.
از پس سال ها ،اندیشه و کاوش ،در آن روزگار
ناراستی ،از برای مردمان ،پیام آور راستی گشت .شاید
نیک تر آن است که او را ورای پیام آوری ،آموزگاری
راستین بخوانیم که آموزه هایش ساده و کوتاه اما ژرف
و جاودان از پی سده ها و هزاره ها ،نسل به نسل به هر
زبان و در هر کیش و مرامی پسندیده است .او آموزه
هایش و پیامش جز نیک اندیشی نیست ،که هر کس
منش نیک پیشه سازد جز نیک نگوید و چون نیک به
زبان آورد ،تنها به نیک کرداری می کوشد.
اندیشه نیک ،گفتار نیک و کردار نیک سه آموزه ای
است که پیروان آیین راستین اشوزرتشت و مردمان این
سرزمین اهورایی به آن شهره اند .اشوزرتشت،
چنین سفارش می کند که با خوشبخت
نمودن دیگران خوشبختی خویش را باید
میسر ساخت .اگر انسان ها بر آن باشند
تا این آموزه را در پیش گیرند می توان
5
گفت آیین او شیوه خوشبختی است.
راه در جهان یکی است و آن راه
راستی است ،پیامی است جاودانه
چرا که آنجا که راستی نباشد ،ناراستی
جلوه گر می شود و جهان به هنجار که
بر پایه اشاست ،تنها از راه راستی می توان
در آن نیک زیست.
اشوزرتشت ،بهشت را گروسمان می خواند که
سرای شادی است و بهره نیک اندیشان را جز سرای
سرور و شادی نمی داند .او دین را همان دئنا یا
وجدان می داند که نیروی کشش درونی است که
راهبر انسان به سوی نیکی هاست .اشوزرتشت پیام
آور فرشکرد و تازه گردانیدن جهان است و از این
رو سوشیانت را هر کسی می داند که در هر زمانی با
تازه گردانیدن جهان به جهانیان سود رسان باشد .او
انسان ها را به واسطه انسان بودن برابر می داند و در
هر جا ،زن و مرد ،هر دو را فرا می خواند .اشوزرتشت
هر کس را به واسطه صاحب خرد بودن ،در گزینش
راه زندگی آزاد می داند.
اشوزرتشت ،خدا را یگانه می داند ،یگانه ای مهربان که
از سر مهرش ،هستی بخش است و او را اهورامزدا می
خواند ،همان که از ازل تا ابد برپا دارنده هنجار هستی
است و داور روز واپسین.
ششم فروردین سه هزار و هفتصد و پنجاه سال است
که این آموزه های واال و جاودان در گوش زمان و
مردمانش زمزمه می شود ،ورای عدد و جمع و منهای
تاریخی ،تخمین دقیق زمان زایش و درگذشت،
دستاویز خوبی نیست برای بی اعتبار جلوه دادن چنین
آموزه هایی ،پس خجسته روز خورداد از ماه فروردین
مجال خوبی است تا پیروان آیین مزدیسنی و مردمان
این سرزمین که وامداران این بزرگمرد آریایی هستند،
ورای هر کژاندیشی و بغضی ،به پاس این همه آموزه
های نیک که در هیچ مرام و مسلکی نکوهیده و نابجا
نیست ،به سرور و سرود ،زاد روزش را گرامی بدارند
و باشد که هر کدام با اندیشه ،گفتار و کردار نیک،
سوشیانت زمانه خویش باشیم و با فرشکرد سبب ساز
خوشبختی دیگران .و جهان را برابر هنجار اشا به یگانه
راه راستی پیش بریم.
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و خواستار انجام
جهان زيباي آفرينش كه در
ماموريت هدايت و
اثر خشم و ستم و زور و بيدا ِد
رهبري برابر با اراده
بدكنشان به ستوه آمده است،
اهورامزدا است تا به
گله سر ميدهد و به دنبال
ديدار و مشورت او
نجاتبخشي مهربان ،نيكوكار
برسد.
و نيرومند است كه او را از تنگنا
آرزوي او شناخت راه
و سختي رهايي بخشد.
موبدیار میترا مرادپور
پاكمنشيوخودشناسي
كيست آن نجاتدهندهاي كه
است كه با كردار نيك
ميتواند مردمان را ياري كند؟
و خدمت به بشر و دستگيري
يگانه كسي كه به دستورات الهي گوش
وارستگان و نيازمندان به خداوند بپيوندد.
فرا داد اشوزرتشت سپيتمان است .تنها او است
كه خواستار آموزش آيين راستي و سرودهاي ستايش ِ
او خوشبختي را از آ ِن كسي ميداند كه در پي خوشبختي
ديگران باشد.
مزدا است ،از اين رو به او شيريني بيان داده ميشود.
اشوزرتشت در زادروزش به پيامبري برگزيده ميشود.
خروش روان آفرينش به پا ميخيزد آيا بايد پشتيباني
آنگاه كه وهومن به سوي او ميآيد و ميپرسد كيستي؟
شخص بياراده و سخنان مرد ناتواني را گوش دهم؟ به
از چه خانداني؟ چه راهي را در برابر شك و ترديد نشان
راستي كه آرزوي شهريار توانايي را داشتم كه با بازوان
خواهي داد؟ آنگاه او ميفرمايد :نخست منم زرتشت؛
نيرومند مرا ياري دهد.

پیام آوری از جنس
آشتی و آزادی

موبدی؛ دینداری و عشق به مردمان
منوچهر باستانی

چهره آشنايي است .در خيلي از آيين ها و مراسم او را با لباس سپيد موبدي مي
بينيم .آرام و مهربان است .نواي خوش اوستايش هميشه آرام بخش و حضورش
گرمابخش است.
موبد مهربان فيروزگري.
در يكي از روزهاي سرد زمستان با او درباره موبدي و موبدان و جامعه زرتشتي
به گفت وگو نشستيم .او بسیار به فرشکرد باور دارد ،از آن سخن مي گويد و
از هر کاری در اين راستا دفاع مي كند .موبد مهربان فيروزگري از برخی
خاطرات خود مي گويد ،هر چند که بيانش در اين مختصر نمي گنجد.
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موبد فیروزگری در کناربرادر
بزرگتر-بمبئی
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ازکودکی خود و
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شرایط زندگی در آن
روزها بگویید:
متولد محله دستوران یزد
هستم  .در شناسنامه ام تاریخ
تولدم اول دی ماه  1314درج
شده ولی با توجه به شرایط آن
زمان ،این تاریخ درست نیست .درآن
دوران برای اینکه دیرتر به خدمت نظام
وظیفه بروند تاریخ تولد را دستکاری می
کردند .آن زمان ترس زیادی از نظام وظیفه
در بین مردم بود .یک نکته جالب در مورد
فامیلی بنده این است که پدر و مادرم دارای
 12فرزند بودند که فقط پنج تای آنها زنده
ماندند و در بین این  5نفر ،تنها فامیلی من که
کوچکترین فرزند پسر بودم به اصرار پدرم
که می خواست نگهدار فامیل پدرم باشم
«فیروزگری» گذاشته شده و دیگر برادرها و
خواهرهایم فامیلی شهزادی را دارند .داستان
این فامیلی هم جالب است.
شناسنامه ام دو سالی دیرتر گرفته شد و من
متولد  1312هستم .در دوران رضا شاه با
اینکه شناسنامه وجود داشت ولی اجباری بر
گرفتن آن نبود و همه همدیگر را به اسم خود
واسم پدر و پدر بزرگ می شناختند .پدر من
هم با نام « موبد خدامراد موبد دینیار وفادار »
و مادرم با نام « گوهر موبد خداداد شهزادی
» شناخته شده بودند ولی جنگ جهانی دوم
باعث شده بود که کمبود مواد غذایی فشار
زیادی به مردم تحمیل کند .به همین دلیل
دولت سهمیه بندی هایی در مواد غذایی
ایجاد کرد و یک سری از اقالم مصرفی از
جمله نان و شکر کوپنی شد .مردم هم مجبور
شدند برای دریافت این کوپن ها بروند و
برای اعضای خانواده شناسنامه بگیرند.
با افزایش تعداد بچه ها تنها غذای مجانی که
گرسنگی بچه ها را برطرف می کرد شیر مادر
بود و بیشتر غذای ما نان و پنیر بود .شاید به

پدر و مادر-یزد
همین دلیل بود که بین  12نفر ما ،تنها  5نفر
زنده ماندند .پدر من هم تنها فرزند بین 14
خواهر و برادرش بود که زنده مانده بودند .آن
زمان به دست آوردن وسایل زندگی برای غیر
مسلمانان بسیار محدود بود و تنها کسانی که
زمینی داشتند و درآن کشاورزی می کردند
یک زندگی ناچیزی داشتند و عده ای هم به
هند مهاجرت می کردند.
زمانی که شناسنامه گرفتن ضروری شده بود
پدرم با توجه به اینکه اینجا خرجی در آوردن
سخت بود به همراه برادر بزرگترم برای کار
به بمبئی رفته بودند .دایی اردشیر من که پدر
بزرگ موبد اردشیر خورشیدیان است می رود
شناسنامه همه ما را بگیرد و چون فامیل خودش
شهزادی بود تمامی افراد خانواده را با فامیل
شهزادی ثبت می کند ولی پدرم اصرار می
کند که فامیل من را به همان فیروزگری ثبت
کنند و به همین خاطر برادرها وخواهرهایم
همگی فامیل شهزادی را دارند و فقط من در
این بین فیروزگری مانده ام .

تحصیالت خود را درکجا گذراندید:
در دوران پیش تر از من تحصیالت برای
غیرمسلمانان ممنوع بود به غیر از آموزش
زبان عربی و تنها کالس موبدی هم به
صورت پنهانی و تنها به منظور حفظ اوستا
برگزار می شد .اما من تحصیالت ابتدایی
خودم را در دبستان دینیاری گذراندم و بعد
از کالس چهارم ،پدرم که از هند آمده بود
من را به هند برد که در موسسه کاما آتورنان
درس موبدی بخوانم .موسسه کاما آتورنان
همانطور که گفتم یکی از بهترین مکان
های تدریس موبدی بود وهرکسی در آنجا
پذیرش می شد به صورت رایگان درس می
خواند .روانشادان موبد رستم شهزادی و موبد
فیروز آذرگشسب هم تا مدرک فوق لیسانس
آنجا درس خواندند .در این موسسه عالوه بر
اوستا و دروس موبدی ،درس های دیگری
نیز آموزش داده می شد و دین زرتشتی با

دیگر ادیان به صورت کامل مقایسه می شد.
هرکسی در آنجا درس می خواند در واقع به
عنوان یک دانشمند دینی فارغ التحصیل می
شد.
بعد از اینکه من به هند رفتم و مدتی در کنار
برادرم زبان انگلیسی خواندم به همراه پدرم
به کاما آتورنان رفتیم .روانشاد موبد رستم
شهزادی و موبد فیروز آذرگشسب هم به
سفارش انجمن زرتشتیان یزد به آنجا رفته
و از قبل نوزوت شده بودند .افرادی که در
هند هم به این موسسه می رفتند قبل از سن
بلوغ باید نوزوت می شدند و من چون هنوز
نوزوت نشده بودم متاسفانه پذیرفته نشدم،
در نتیجه پدرم چون از شرایط موبدی راضی
نبود گفت که دیگر الزم نیست موبد بشوی،
مجبور شدم مدتی در یک رستوران کارگری
کنم و بعد از یک سال برادرم مرا به شهری
که خودش در آنجا زندگی می کرد برد.
در آنجا هم کار می کردم و هم درس می
خواندم .تا اینکه دیپلم گرفتم و بعد رفتم
بمبئی و در آنجا فوق دیپلم و درسال 1957
میالدی لیسانس الکترونیک و تخصص ابزار
دقیق گرفتم .با توجه به شرایط سخت کاری
در هند در یک شرکت معتبر ابزار دقیق به
مدت  10سال مشغول به کار شدم ،سمت
های مختلفی گرفتم و درآمد خوبی هم برای
خودم دست و پا کردم .
در چه تاریخی ازدواج کردید و چه
شد که به ایران بازگشتید:
همسرم مهرانگیز مزدیسنی ،نوه موبد موبدان
یزد ،تیرانداز مزدیسنی ،هستند که در آن زمان
یک سالی بود به هند آمده بود و من در آنجا
با وی آشنا شدم و ازدواج کردیم و در سال
 1347بعد از مدت ها به ایران بازگشتم و در
شعبه  IBMدر ایران مشغول کار شدم.
آیا از بازگشت به ایران راضی
بودید؟
سطح زندگی در هند خیلی پایین بود با اینکه

درآمد خوبی داشتم ولی شرایط به صورتی
بود که همه قانع بودند و ساده زندگی می
کردیم .وقتی به ایران برگشتیم و شرایط ایران
را دیدم و با توجه به اینکه زبان انگلیسی را
هم خوب می دانستم و شرکت های خارجی
بسیاری اینجا فعالیت می کردند ،من با شرایط
بسیار خوب استخدام شدم و بعد از  20سال
دوباره زندگی در ایران را آغاز کردم.
آیا موسسه آتورنان کماکان در هند
وجود دارد؟
این موسسه هنوز فعالیت می کند ،مدرسه
آتورنان که در واقع تحصیالت ابتدایی در آن
گذرانده می شود هنوز کیفیت خوبی دارد و
به درستی اداره می شود و افرادی که مدرسه
آتورنان را می گذرانند در پایان نوزوت می
شوند.
از کی موبدی را آغاز کردید:
اگر من به هند نرفته بودم و در یزد مانده بودم
با توجه به شرایط موبدها و محیط زندگی در
آن زمان ،زودتر موبد می شدم .موبد زادگان
از کودکی خود به خود همیشه با اوستا و
سدره و کشتی همراه بودند و طبیعتاً آشنایی
با اوستاخوانی داشتیم .به خاطر دارم در همان
محله دستوران یزد وقتی برای تفریح به ریگ
زار اطراف می رفتیم و بازی می کردیم شب،
موقع برگشت حتما باید می رفتیم دست
و صورتمان را می شستیم و برای نیایش به
آتش ورهرام می رفتیم ،اوستا می خواندیم.
از بچگی همیشه اوستا خواندن را داشتیم ولی
به موبدی اص ً
ال فکر نمی کردم.
در آن زمان معموال همه شغل پدری را دنبال
می کردند و شغل های زیادی برای انتخاب
نداشتیم برای همین برادر من هم موبد شد .اما
در آن زمان و به خاطر شرایط درآمدی بد
موبدان کمتر کسی به سراغ موبدی می رفت
و تقریبا موبدها خیلی کم شده بودند .درست
دو سال بعد از انقالب انجمن موبدان آموزش
موبدیاری را شروع کرد ولی هرچه امروز ما
داریم می بینیم مربوط به پس از انقالب است.
می توان به جرات گفت که نزدیک به  35سال
یعنی از  1325تا  1361هیچ مراسم نوزوتی
انجام نشد و هیچ موبد زاده ای عالقه مند به
موبدی نبود .شاید در این سال ها تنها یکی
دو نفر موبد شدند .بعد از انقالب و با توجه به
تبلیغات زیاد در جامعه ،انجمن موبدان الزم
دید که در آن زمان از قافله عقب نماند و
در سال  1361شروع به برگزاری کالس های
آموزش موبدی با استادی شادروانان موبدان
رستم شهزادی و فیروز آذرگشسب نمودند و
من هم در این کالس ها وارد شدم .قبل از
این کالس ها ،موبد اسفندیار موبد خسرو که
در شیراز موبدی می کند به عنوان نخستين
موبد بعد از انقالب نوزوت شد و بعد از ایشان
موبد بهرام هنگامی نیز که کامال با موبدی
آشنا بودند نوزوت شدند .ولی من نخستين
نفری بودم که توانستم بعد از شروع کالس
های انجمن موبدان ،موبد شوم.
پس ما قبل از انقالب و سال های
قبل هم انجمن موبدان داشتیم؟
بله .دقیق به خاطر ندارم ولی فکر می کنم
از سال  1290خورشیدی انجمن موبدان در
یزد و با رای موبدها و موبد زادگان به طور
رسمی تاسیس شد و هفت نفر انتخاب شدند
که بیشترین وظیفه آنها نظارت بر موبدانی بود
که مراسم دینی را انجام می دادند.
آیا خود شما موبدی را انتخاب
کردید و یا به اجبار خانواده وارد این
حرفه شدید؟
این موضوع كام ً
ال اختیاری بود و من با توجه
به شرایط آن زمان،کم شدن موبدها و تعصبی
که نسبت به این موضوع داشتم با کمال میل
موبدی را انتخاب کردم و وارد این کالس ها

موبد فیروزگری

عکس خانوادگی در کنار مادر و برخی افراد فامیل
نشده اند ولی یکی از نوه هایم در آمریکا االن
موبد است .من عالقه زیادی به موبد شدن آنها
دارم ولی اصراری به این کار ندارم .بهتر است
خودشان انتخاب کنند و باتوجه به گرفتاری
که آنها دارند من نمی توانم اصراری بابت این
موضوع داشته باشم.
ما یک زمانی موبد موبدانی از جمله
موبد تیرانداز مزدیسنی و یا این اواخر
موبد رستم شهزادی را داشتیم ،چرا
دیگر در جامعه مان « موبد موبدان »
نداریم؟

هدف همان است که در اساسنامه بیان شده
است .انجمن موبدان باید برای رفاه موبدان
فعالیت کند و در راستاي آموزش و گسترش
فرهنگ برای بهدینان و همکیشان قدم بردارند.
فردی را که به عنوان موبد می
شناسیم چه شرایطی باید داشته باشد.
آیا مقام موبدان امروزه با موبدان
زمان ساسانیان برابر بوده است و آیا
موبدان امروزه این خصلت ها را
دارند؟
همیشه موبد  15ویؤگی پسندیده
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موبد رستم شهرزادی

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

شدم.
از حال وهوای مراسم دینی آن
زمان و تفاوت های آنها با امروزه
برایمان بگویید:
در آن زمان ضمن اینکه گهنبارها ساده تر
برگزار می شد و ریخت و پاش های امروزه
را نداشت ولی کامال فلسفه اصلی گهنبار و یا
همان ذخیره برای نیازمندان به درستی رعایت
می شد .در زمان برداشت محصول و یا همان
زمان انبار کردن همه مردم وظیفه خود می
دانستند که بدون تعیین مقدار آن و با میل و
اندازه توان خود پول و یا کاال و دامی را با
نیت خاصی به کدخدا و یا مسئول آن محله
می دادند و آنها نیز با توجه به شناخت آدم
های نیازمند آن را به آنها می دادند .در واقع
نه اهدا کننده و نه کسی که آن را می گرفت
شناخته می شد و این یک نوع وظیفه دینی
برای همه بود .منتی هم بر سر کسی نبود.
هنوز این نیت وجود دارد ولی در خیلی از
نقاط به درستی اجرا نمی شود.
سه نوع گهنبار وجود داشته و دارد :یک نوع
گهنبار خانگی که یک فرد بزرگ خانواده
مکانی را برای گهنبار در نظر گرفته و وقف
گهنبار می کرد و فرزندان و یا افرادی که در
آن مکان زندگی می کنند باید هر ساله از
درآمد خیرات بکند.
یکی دیگر گهنبار هماروانان است که آن را
به انجمن و یا موبد خاصی می سپردند که آن
را برگزار کند .یکی هم گهنبار توجی بود
که همه با مشارکت همدیگر آنرا برگزار می
کردند.
این را در مورد گهنبار ها گفتم ولی ک ً
ال
مراسم دینی ساده تر اما عمیق تر از امروز
برگزار می شد.
شما هم در هند زندگی کرده اید و
هم در ایران ،تفاوت مراسم دینی این
دو کشور را برایمان می گویید؟
در هندوستان طبیعتاً به خاطر آزادی عمل و
همچنین ثروتی که دارند مراسم گهنبار و
خیرات بسیار با شکوه تر برگزار می شود.
موبدان هم با آگاهی بسیار زیادی مراسم
را اجرا می کنند .اما برداشت های نادرست
برای ما باعث ایجاد محدودیت هایی شده
است .همین آتش نیایش را که می خوانیم
به خاطر اجرای خاص مراسم آن ممکن
است با صحبت هایی از جمله آتش پرست
بودن روبه رو شویم .پیروان دین زرتشت در
ایران به خاطر جنگ ها و شرایط سختی که
در گذشته داشته اند در اجرای مراسم خیلی
محدود شده اند.
در ضمن موبدان در هند از همه جهت تامین
هستند و درآمد خوبی دارند ولی در اینجا
موبدان درآمدی ندارند و اگر هم در مراسم
عروسی و  ...شرکت کنند با دستمزد کمی
که تازه با اکراه به آنها داده می شود رو به رو
می شوند .بارها با این موضوع رو به رو شدیم
که همکیشی برای عروسی میلیون ها تومان
خرج مي کند ولی برای پرداخت هزینه 15
هزارتومانی یک موبد مشکل ایجاد می کند.
این موضوع تاثیر بسیار زیادی در کیفیت
اجرای مراسم دارد ولی در هندوستان اول به
فکر موبدها هستند.
البته می توان گفت که آنها از لحاظ ظاهری
و  ...شرایط خوبی دارند ولی به نسبت شرایط
امروزه ما دانش خوبی ندارند .ما امروزه
تالش کردیم تا موبدیاران و موبدان با دانش و
اطالعات کافی به این حرفه بپردازند.
در گذشته افرادی که به زیارتگاه
ها می رفتند با توجه به اینکه امکانات
خوبی نداشتند شرایط سختی را برای
زیارت می گذراندند ولی امروزه می
بینیم که مردم به سادگی با وسایل

نقلیه مناسب و راه های هموار به
زیارتگاه ها می روند و حتی در خیلی
از نقاط امکان حضور غیر همکیشان نیز
مهیاست .به نظر شما این روزها حال و
هوای زیارت بهتر است یا آن روزها؟
نه به آن شوری شور و نه به این بی نمکی.
واقعا در آن زمان مردم با ترس و لرز و
فداکاری بسیاری به زیارت می رفتند .سختی
زیادی می کشیدند و صدمات بسیاری در
این بین می دیدند .اعتقادات بسیار قوی بود
و مردم با عشق به زیارت می رفتند و هنوز هم
افراد زیادی این کار را می کنند .این حرکت
خیلی زیباست ولی به خاطر سختی و آسیب
هایی که می دیدند به نظرم شرایط امروز
برایشان بهتر است البته نه به این شکلی که
امروزه می بینیم.
من خودم به شخصه پیاده به پیر سبز نرفتم ولی
همین پیرهایی که نزدیک هم بودند به خاطر
ترس از اذیت و آزار غیر همکیشان مجبور
بودیم یک راه کوتاه را کلی دور بزنیم و برای
زیارت به پیری برویم .واقعا با آن شرایط و
امکانات ،همت زیادی می طلبید و من هم
خدا را شکر ،این لذت را در گذشته تجربه
کرده ام.
نظر شما در مورد تغییرات رسم و
رسوم قدیمی ،از جمله خاکسپاری
درگذشتگان به جای دخمه گذاری
چیست؟
فلسفه اشوزرتشت فرشکرد و یا همان تازه
کردن است .در گذشته برای اینکه خاک
آلوده نشود و چهار آخشیج را پاکیزه نگه
دارند و شرایط محیطی هم فراهم بود ،جسم
در گذشته را در ارتفاع دخمه ها می گذاشتند
ولی امروزه دیگر آن شرایط فراهم نیست و
خاکسپاری شیوه تازه ای است که فراهم شده
است.
شما چند فرزند دارید و آیا آنها هم
موبد شده اند و شما اصراری برای
موبد شدن آنها داشته اید؟
من دو پسر دارم که یکی در تهران و دیگری
در آمریکا زندگی می کند .هیچ کدام موبد

دین زرتشتی بر اساس دموکراسی است.
درجه موبد موبدان در هندوستان به نوعی
درجه استبدادی یک موبد است که همه
جامعه پیرو کورکورانه گفته های او هستند
و حتی فتوا نیز می دهد ،ولی در ایران موبد
موبدان فردی بود که از لحاظ درجه علمی،
خردمندی ،مدیریت و محبوبیت جایگاه ویژه
ای در میان موبدان ومردم داشت ولی این
سمت دیگر از طرف انجمن موبدان برداشته
شد وبه کسی گفته نمی شود.البته ما امروزه
فردی را در حد دانش و آگاهی و فروتنی
روانشاد موبد رستم شهزادی هم نداریم.
چرا انجمن موبدان افرادی را
برای آموزش درست به هندوستان
نمی فرستد تا موبدانی درآن سطح
داشته باشیم؟
متاسفانه شرایط در هندوستان هم امروزه
همانند گذشته نیست و از طرفی هم عالقه
مندی برای کسب درجات عالیه وجود ندارد.
در ضمن ،موبدان نیز امروزه همانند گذشته
نیستند.
نظرتان در مورد فعالیت های
موبدیاران بانو در امور دینی چیست؟
برابری مرد و زن یکی از اصول اساسی دین
زرتشتی است .ما از هر لحاظ بایستی با دید
وسیع در پیشبرد انسانیت تالش كنيم .جدا
از دموکراسی که الزمه یک جامعه پیشرفته
است ،آزادی و برابری مرد و زن هم بسیار
حائز اهمیت است .در رابطه با موبدیاری بانوان
نیز این نکته مورد اهمیت بود و خدا را شکر،
توانستیم برای نخستين بار در ایران این کار را
انجام بدهیم که با استقبال زرتشتیان خارج از
کشور از جمله پارسیان هندوستان مواجه شد.
اما ظاهرا این موضوع هم دارد به
فراموشی سپرده می شود؟
فکر می کنم تا آنجا که می توانيم بايد برای
ادامه این راه تالش كنيم .این برابری زن و
مرد یکی از امتیازات دین ماست و ما باید در
این راه تالش بسیاری داشته باشیم و نباید آن
را فراموش کنیم.
هدف انجمن موبدان چیست؟

باید داشته باشد .باید خردمند ،فروتن ،با
دیدگاهی وسیع ،مهربان ،تندرست ،پرانرژی،
صدا و نفس خوبی داشته باشد ،از عادات بد
دوری کند ،خوش خلق و از لحاظ تربیتی
سالم باشد .متاسفانه با گذر زمان این ویژگی
ها در موبدها کم رنگ شده و امروزه نمی
توان فردی را به عنوان موبد ایده آل پیدا کرد.
ما حتی از پدران خودمان هم ضعیف تر عمل
کرده ایم.
اگر به گذشته بر می گشتید باز هم
دوست داشتید موبد شوید؟
من اگر هند نمی رفتم با توجه به شرایط
آن دوران حتما راه پدرم را که موبدی بود
انتخاب می کردم .حتی در هند هم اگر به
کارگری مشغول نمی شدم ،در کنار پدرم
در آتشکده مشغول به کار می شدم و حتما
موبد خیلی خوبی می شدم ولی چون پدرم
از شرایط آن روزهای موبدی راضی نبود راه
من جدا شد.فکر می کنم اگر اینجا می ماندم
خیلی زودتر موبد مي شدم و شاید از لحاظ
علمی خیلی هم در سطح بهتری بودم.
همیشه در تاریخ موبدان را از طبقه
ثروتمند شناخته ایم ،اما آنطور که
من از حرف های شما برداشت کردم
بیشتر طبقه دانشمندی بوده اند که به
همین واسطه گاه یاری رسان قدرت
نیز بوده اند و ثروتشان حاصل دانش
و نفوذشان بوده است ،اینطور نیست؟
بله ،موبدان در دوره هایی نه تنها ثروتمند نبوده
اند بلکه حمایت مالی نیز از آنان دریغ می شده.
به طور مثال همانگونه که اشاره کردم
همان زمانی که من به هندوستان
رفتم نیز موبدان چندان بضاعت
مالی رضایت بخشی نداشتند،
7
اما همیشه سعی بر آن بوده
تا موبدان افرادی دارای دانش
دینی و با اخالق باشند.
شما به واسطه
دانش و تسلط بر زبان
انگلیسی راهنمای بسیاری
از پژوهشگران و به ویژه
گردشگران بوده اید ،به نظر شما
چه چیزی از دین و فرهنگ زرتشتی
برای آنان مهم است؟
آنچه که برای آنان بسیار جذاب است همین
آزادی و برابری زن و مرد است که به آن
عالقه مندند و در پی آن هستند.
این روزها خیلی رایج شده است
که از نمادهای ایرانی و زرتشتی
استفاده می شود ،در هر جا و میان
اقشار مختلف به ویژه جوانان که نمونه
بارز آن استفاده از نشان فروهر است،
نظرتان درباره این موضوع چیست؟
اگر با آگاهی به معنای این نشان ها و با باور باشد
بسیار خوب است اما متاسفانه در اغلب موارد به
دلیل نارضایتی درونی افراد و به دور از هرگونه
آگاهی است .به طور مثال من جوانی را دیدم
که آویز صلیب به گردن داشت و پیراهنی با
نشان فروهر نیز به تن داشت ،به نظر من این نشانه
تناقض آن جوان در گزینش باورهایش
است و آگاهی در پس استفاده از این
نمادها نیست.

شماره سی و سه  -اسفند 1390
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عموم ًا تطبيق تقويم جديد با گاهشماري قديم ،شبچله و مفهوم آن،
سده ،پنجه ... ،گاه مشكلساز ميشود .در فارس توضيح و تغيير چلهها و
ارتباطشان با يكديگر و با نوروز ،در قالب داستان شيريني تعريف ميشود
كه با تقويم انطباق قابل قبولي دارد و به روشن شدن موضوع كمك
ميكند .در زير ،پس از توضيحات ،بخشي از اين داستان به قلم راوي
ميآيد كه خواندني است .بيترديد ،در سراسر ايران ،داستان هايي با
روايت هاي مختلف از همين موضوع وجود دارد.

دكتر كتايون نميرانيان

شماره سی و سه  -اسفند 1390

ميدانيم كه آريائيان باستان ،سال را به دو فصل تقسيم ميكردند.
تابستان بزرگ؛ از نوروز تا پايان مهر و زمستان بزرگ؛ از آغاز آبان
تا پايان سال.
بنابراين صد روز گذشته از زمستان باستاني جشن سده ميآمد30( .
روز آبان  30 +روز آذر  10 +روز بهمن).
در فارس چل ه بزرگ (اين بزرگي به دليل اول آمدن است نه تعداد
روزها) از آغاز دي شروع ميشود و چهل روز بعد خاتم ه مييابد.
( 30روز دي 10 +روز بهمن ،جشن سده) پس جشن سده ،نه تنها
 100روز پس از آغاز زمستان بزرگ است ،بلكه پايان چلهي بزرگ
نيز هست و نيز آغاز دورهاي ده روزه كه به آن «  »ōw- čaštيا
«آب-چاشت» ميگويند.
پس از اين ده روز چلهي كوچك* آغاز ميشود كه تا پايان سال
ادامه دارد 10( .روز باقيمانده از بهمن 30 +روز از اسفند) پس شب
يلدا در حقيقت آغاز چلهي بزرگ است كه در سراسر ايران به
شكلهاي مختلفي جشن گرفته ميشود .در فارس قديم ،اگر سالي
يكي يا دوبار در خانواده پلو و گوشت خورده ميشد ،يك شبش
همان شب چله بود .گفته شده است كه شب چله ،شب فرخندهاي
براي آغاز بافتني يا (چله سرانداختن) بوده .اين عقيده در فارس تأييد
نشد .در ظاهر پنجه هم در اين منطقه ،مشخصاً ،مرودشت و اطراف
آن ،مفهومي آشنا نيست ،اما هنوز جاي پژوهش بيشتر دارد .در زير
داستان پيرزن و پسرانش (ماه هاي سال) به قلم راوي آورده ميشود.
«در زمانهاي قديم قصه و قصهگويي ،پند و مثل و شاهنامهخواني
و  ...رواج بسيار داشته طوري كه گويي افراد بسياري از درس هاي
زندگي خود را از آنها گرفته و سعي در به كار بستن آن در عالم
واقعيت ميكردند .يكي از اين داستانكها يا قصهها قصه شب چله
است كه ريشه در اساطير كهن ايران دارد .راويان آن شبهاي
طوالني زمستان كه معموالً افراد بيكار بودند دور هم جمع ميشدند
و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها شروع به گفتن قصه زمستان كه
همان شب چله است ميكردند .
از اينكار سه هدف عمده داشتند -1 :گذران اوقات فراغت و
فرصتي براي دور هم جمع شدن  -2آشنا ساختن بچهها با داستان
هاي فولكور و اساطيري ايران كهن  -3پندپذيري و عبرتپذيري
بچهها در سال هاي آينده ي زندگي .در واقع اين قصهها به نحوي
اعتقاد ماوراء طبيعي اين افراد را بيان ميكند .افراد در دوران هاي
كهن اعتقاد داشتند كه پيرزني وجود دارد كه ماه هاي فصل زمستان
را فرزندان خود ميدانست .طبق اين روايت دي ،بهمن و اسفند
و نوروز 4 ،پسر پيرزن بودند .روزي پيرزن ميخوابد و به خواب
عميقي فرو ميرود .دو پسر پيرزن ،دي و بهمن قصد عزيمت به
سفر ميكنند اما چون مادرشان خواب است براي خداحافظي او را
صدا نميزنند و رهسپار سفر ميشوند .وقتي خاله پيرزن از خواب
بيدار ميشود هر چه دنبال دو پسر خود ميگردد ،آنها را نمييابد.
از اهالي ده ميپرسد ،ميگويند پسرهايت به سفر رفتند و چون تو
خواب بودي مثل سال گذشته صدايت نكردند .اين حرف براي
پيرزن غيرقابل باور است .پس به هر كسي ميرسد ميپرسد كه دي
و بهمن كجا هستند و همين حرف را ميشنود و با شنيدن اين واقعيت
عصباني ميشود و چوب دستي يا عصاي خود را به طرف آخرين
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ادبیات شفاهی ()15
(به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

1- čuv e lā̊ čār-e mārdom ma
kā.
 -1چو ِو ال چا ِر مار ُدم َمکا.
یعنی :چوب الی چرخ مردم نگذار [و برای
دیگران ضرر و دردسر درست نکن].

2-heči va-e rā̊sti na-ha.
ِ -2هچی َوا ِ راستی ن َ َهه.
یعنی :هیچ چیز بهتر از راستی نیست (به
هر کار در پیشه کن راستی /چو خواهی که
نگزایدت کاستی-فردوسی).
3-hāy-hāy vāy-vāy ji dā̊ra.
 -3های-های وای-وای جی ُدره.
یعنی :مستی و سبکسری ،دردسر و ناراحتی
هم دارد.
4-γɛm-e vzārta ma xā.
ِ -4غ ِم وزارتَه َمخا.
یعنی :غم گذشته را نخور.

نفري كه اين خبر را ميدهد پرت ميكند .اگر اين چوب دستي به
سمت دريا ،رود يا آبي افتاد ،مردم اعتقاد دارند كه آن سا ل تر سال
است و بارندگي خوب است و اگر به طرف خشكي يا بيابان افتاد
آن سال را خشك سال ميدانند كه اين مدت دي و  10روز بهمن را
شامل ميشود كه به آن چله بزرگ ميگويند .باز پيرزن ميخوابد تا
كمي آرام گيرد كه اين آغاز چله دوم يا كوچك است.
روزهاي بين چل ه كوچك و بزرگ او را چاشت* ميگويند.
در واقع طبق گفتههاي پيشينيان هر خواب پيرزن سرآغاز يك
سفر براي پسرانش (ماه هاي سال) است كه با خواب ديگر پيرزن
فرزند ديگرش اسفند به سفر ميرود وقتي بيدار ميشود باز از
اهالي ميپرسد كه پسرم اسفند كجاست و «كو (كجاست) بهمنم
كو اسفندم» و اهالي ميگويند به سفر رفته پيرزن غمگين و تنها در
كومهي خود نشسته تا اينكه باد خبر آمدن پسر كوچكش نوروز را
ميدهد و پيرزن خوشحال ميشود و شروع به بافتن فرشي در آسمان
ميكند تا ديگر نخوابد و اين فرش همان رنگينكمان است .تقريباً
 10روز مانده به آمدن نوروز فرش را تمام كرده و شروع به مرتب
كردن خانه و آب و جارو ميكند و بعد براي آمدن پسرش شادي
ميكند و به نشان ه شادي نقلهاي بر سر اهالي ده ميافشاند و شاباش
ميريزد كه در اين زمان باراني ميآيد و براي عيد تمام كوه ها و
دشت هاي اطراف مرودشت سر سبز ميشود *.در واقع در يكي
از نقش برجستههاي تختجمشيد كشتن ديو خشكي به دست شاه
هخامنشي را داريم كه اين نشان ه خشكي اين ناحيه است و اين باران
باعث خوشحالي همه ميشود.
در آخر پيرزن براي درست كردن غذا براي نوروز به صحرا ميرود
تا گل و گياه جمعآوري كند اما همان وقت كه پيرزن پشت كوه
است ،عمو نوروز ميآيد و ميرود و داستان تمام ميشود .در آخر
هميشه نتيجهي اخالقي كه ميگرفتند اين بود كه -1« :پيرزن نماد
افراديست كه كارهاي خود را به موقع انجام نميدهند و زماني به
خود ميآيند كه ديگر كار از كار گذشته و هر چه تالش كنند باز
عقب هستند كه مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است-2 .
خوابانيدن بچهها  -3دانستن قدر آب و آشكار نمودن اعتقاد ماوراء
طبيعي خود به بعضي از مسائل از جمله آمدن باران** ».
* در ساري عقيده بر اين است كه دو چله برادرند و چله كوچك كه برادر
كوچكتر است ،شيطانتر است ،به اصطالح سوز و سرماي بيشتري با خود دارد
و ميتواند آسيب رسانتر باشد( .به نقل از خانم دنيا داوودي ،دانشجوي رشته
فرهنگ و زبانهاي باستاني)
* ظاهرا ً به اين دليل كه پيرزن در اين ده روز بين دو چله آب و چاشت
ميخورده و باز به خواب ميرفته است.
* چشمهاي در اطراف مرودشت نيز هست به همين نام كه ظاهرا ً آبي چرب
و شور دارد .گويا زماني قلندري (درويشي) از آن حوالي ميگذشته كه
براي رفع بيماري خود از اهالي كمك ميخواهد .اهالي براي تمسخر او را
به نوشيدن اين آب تشويق ميكنند .درويش پس از چشيدن آب كه آن را
نامطبوع مييابد از آنجا ميگذرد و پس از آن اهالي كه از آن آب مينوشند،
آن را گوارا يافته و شعري نيز در اين زمينه ميخوانند( .به نقل از راوي)
* شيريني كه در قناديها به نام «نقل پيرزن» معروف است ،اشاره به همين
ماجراست.

چند ضرب المثل و اصطالح جدید

يکديگر
شکر هديه کردند ،و در
مهرگان نيز تکرار کردند ،و هديه
دادن رسم شد».
این رسم نیکوی هدیه دادن نوروزی ،از زمان
های کهن برای ما به یادگار مانده است که
یکی از نمودهای آن در تخت جمشید دیده می
شود .در سطح سمت جنوبی پلکان عقبی تخت
جمشید گروه هایی حجاری شده اند که با یک
راهنما دیده می شوند .می توان حدس زد که این
گروه ها بر اساس سنتی کهن برای تبریک نوروز
به پایتخت آمده بودند و هر کدام به ترتیبی معین
و با هدایایی پیش پادشاه می رفتند .گروه ها شامل
ملیت هایی چون مادی ،خوزی ،هراتی ،مصری،
ارمنی ،پارتی و  ...است که هدایایی همچون
پارچه ،جام ،شتر ،دستبند ،گلدان ،کاسه ،کاله،
قوچ و  ...به همراه دارند  .شادروان بهار نوشته
است :کاالهایی چون اسب یا یک تکه پارچه
برای پادشاه اهمیت زیادی نداشته ،بلکه جنبه
برکت بخشی داشته .اول بهار که وقت مالیات
گرفتن نبود ،احتمال زیاد دارد که این ها برای
برکت بخشی به پایتخت آورده می شد.

کوروش در روزهاي نوروز فرمان عمومي
صادر مي كرد .خراج ايالت يا سرزميني
را به مردمش مي بخشيد به عنوان هديه به
مردم آزادي هاي بيشتري مي داد .در شش
روز جشن نوروز موسيقي گسسته نمي شد و
رامشگران بازاري گرم داشتند.
در دوره ساسانيان هركس كه نزد شاه مي
آمد ،بايد هديه مي آورد .آیين ساسانيان در
نوروز گونه ای ويژه داشت .شاهنشاه جشن
را به روز نوروز آغاز می نمود .روز نخست
براي پذيرايي و نيكويي كردن به توده
مردم اختصاص داشت .روز دوم
دهقانان را مي پذيرفت .روز

سوم روز ويژه سپاهيان و
بزرگان و موبدان بود .روز چهارم
نزديكان را مي ديد .در پنجمين روز
با خانواده خويش مي نشست و ششمين روز
ويـژه اهل انس و راز بود .با آنها مي نشست،
هداياي نوروزي را از نظر مي گذراند ،برخي
را به ديگران مي بخشيد و آنچه را بايسته مي
دانست به خزانه مي سپرد.
جاحظ در کتاب التاج می نویسد« :روز
نوروز هركس از بزرگان ،از اقرباء شاهنشاه يا
بيگانگان از بزرگان بايستي به خدمت شاهنشـاه
آيند و هر كـدام به منـاسبت شخصيت خود
هديـه اي بـه رسم نـوروزي تقديـم دارند ...و
شاعر شعر هديه مي كرده است».
آري هر كه هر چه داشت مي آورد و
سرايشگر سروده خويش را كه هديه اي پر
بها بود .سرود هاي خسرواني كه امروز مي
شناسيم بازمانده آن مناسبت ها و آن روزگاران
است .هديه سرود از سنت هاي ناب نوروز
بوده است .حكيم عمر خيام در نوروزنامه زير
عنوان «آفرين موبد موبدان» از نحوه انجام اين

یافتن و گسترش نیکی ها

موبدیار مهرزاد کاویانی

و کردار مردم و خواستار راستی و هنجار هستی
است و می خواهد اشا را در رفتار مردم ببیند.
راستی اصل زیر بنایی اخالق زرتشتی و به
معنای هماهنگی اندیشه و گفتار و کردار در
راه سازندگی و پیشرفت جهان است.
-2رابطه اندیشه نیک و دانایی
اندیشه به سوی نیکی نمی رود مگر بر پایه
دانایی.آموزش اندیشه نیک با آگاه کردن و
بیدار کردن خرد است .
برای گسترش اندیشه نیک در جامعه باید
مردم را آگاه کرد که اندیشه نیک (وهمن )
چه هست و چه آثاری دارد ،اندیشه بد (دژمن)
چه هست وچه آثاری دارد؟
«آن دو گوهر همزاد که در آغاز چون
در عالم تصور پدیدار شدند  ،یکی نیکی
است ودیگری بدی .در اندیشه و گفتار و
کردار،خردمند کسی است که از میان آن دو

راستی را بر گزیند و نادان چنین نخواهد کرد».
گاتها -هات 30بند3
 -3ندای وجدان
به دنبال دانایی ،آوای درون می آید.
اشوزرتشت می گوید ای اهورا مزدا من آوای
درون خود و جوشش دریای بیکرانه وجودم
را کی خواهم شنید ؟
همچنین مولوی به این روان انسان به مانند یک
دریای بیکران اینگونه اشاره دارد:
موج های تند و طوفان های روح
هست صد چندان که بود طوفان نوح
یا در جایی دیگر می گوید:
آسمان شو ابر شو باران ببار
ناودان بارد ولی ناید به کار
آب باران باغ صد رنگ آورد
ناودان همسایه در جنگ آورد
این شعر سخن از این دارد که انسان ها دو

 -1برومند سعید ،جواد ،نوروز جمشید،
تهران ،توس1377 ،
 -2بهار ،مهرداد ،سبک شناسی ،تهران،
اميرکبير ،ج 1380 ،2
 -3بهار ،مهرداد ،از اسطوره تا تاریخ ،تهران،
چشمه1384،
 -4بیرونی ،ابوریحان ،آثارالباقیه ،ترجمه اکبر داناسرشت،
تهران1352 ،
 -5خورشیدیان ،اردشیر ،نگرشی نو بر تخت جمشید،
ماکان1378 ،
 -6خيام عمر نيشابوری ،تهران ،ناشرکتابخانه طهوری1343،
 -7سلطان زاده ،تخت جمشید از مجموعه از ایران چه می
دانم( ،)3تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی1386 ،
 -8شاردن ،سياحت نامه ،ترجمه محمد عباسی ،تهران،
اميرکبير ،ج 1338 ،2

دسته هستند.
انسان هایی که آسمان بی کرانه روانشان به
حرکت در می آید ومانند ابر باران زا هستند
و باغ صد رنگ می آورد.
انسان هایی که روانشان به کار نمی افتد و مانند
ناودان هستند.
-4مانتره (پیام اندیشه برانگیز)
واژهی شگفت انگیزی است ،پیام باید اندیشه
را به حرکت در آورد ،پیام وقتی می تواند
اثرگذار باشد که اندیشهها را برانگیزاند و با
شیوههای مسالمتآمیز و راه بیان و گفت
وگو ،گمراهان را راهنمایی کنیم چون
خوشبختی را نمی توان با جنگ و زور همراه
نمود.
با زبانی ساده این پیام اشوزرتشت را بیان کردم
تا تلنگری براندیشه هایمان باشد امیدوارم که
با دانایی ،به اندیشه نیک دستیابیم و با پیام
اندیشه بر انگیز به گمراهان راه بنماییم و با
نیکان و وهان جهان زمین همازور باشیم.
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« ای اشا  ،مظهر راستی و پاکی ،کی به زیارت
تو نایل خواهم شد ؟
ای وهومن مظهر اندیشه نیک آیا با دانش الهی
و خرد واقعی تو را خواهم شناخت؟
آیا با فرمانبرداری از ندای وجدان و فرمان
اهورایی به سوی هستی بخش دانا و توانا راه
خواهم یافت؟
بشود که در پرتو کالم مقدس و با نیروی بیان ،
گمراهان را به بر ترین راه که همانا راه راستی
و یکتا پرستی است رهبری کنم».
یسنا هات  28بند 5
اشوزرتشت می کوشد خدا را از روی صفاتش
که در بندهای گاتها تکرار شده بشناساند و
همگان را به سوی او که سرچشمه فزاینده
خوشبختی و شادمانی است راهنمایی کند .
در این بند به چند مورد مهم اشاره شده که
با تمام وجود باید به آنها پی برد و در زندگی
بکار گرفت.
-1اشا (هنجار هستی)
اشوزرتشت خواستار گسترش راستی در رفتار

اعيان ،دهقانان ،سپاهيان ،خاصان و خادمان )
هديه آورده بودند ،روز ششم امر به احضار مي
کرد و هر چه قابل خزانه بود نگه مي داشت ،و
آنچه مي خواست به اهل انس و اشخاص که
سزاوار خلوتـند مي بخشـيد».
رسم هديه دادن نوروزي را ،ابوريحان بيروني
از گفته آذرباد ،موبد بغـداد چنين آورده :
«نيشکر در ايران ،روز نوروز يافت شد ،پـيش
از آن کسي آن را نمي شناخت .جمشيد روزي
ني اي ديد که از آن کمي به بيرون تراوش
کرده ،چون ديد شيرين است ،امر کرد
اين ني را بـيرون آورند و از آن
شکر ساختـند .و مردم از راه
تبريک
به

موبدیار پروا نمیرانیان

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

ماه اسفند هرساله با بوی عید نوروز همراه است.
عیدی بسیار بزرگ برای همه از انسان ها گرفته
تا طبیعت و درختان .و این عید به ویژه برای
کوچکترها حال و هوایی ویژه دارد که بخشی
از آن به علت عیدی گرفتن است .امروزه ،رسم
است که هر سال هنگام نوروز ،بزرگترها به
کوچکترها عیدی می دهند .هديه و عيدي دادن
به مناسبت نوروز رسمي کهن است ،کتاب
هاي تاريخي از پـيشکش ها و بخشش هاي
نوروزي خبر مي دهند ،از رعـيت به پادشاهان و
حکمرانان ،از پادشاهان و حکمرانان به وزيران،
دبـيران ،کارگزاران و شاعران ،از بزرگتران
خاندان به کوچکترها ،به ويژه کودکان.
داد و ستدهای نوروزی را می توان بر دو گونه
بخش بندی کرد:
 .1در نوروز رایج ترین و عمومی ترین
«عیدانه» ای كه داد و ستد می شد ،هدیه و
بخششی بود كه از سوی بزرگترها به زیردستان
و كوچكترها داده می شد .احتمال می رود
چنین بخشش های نوروزی ،پس از جمشید
برای شاد کردن زیردستان و کهتران بنیان نهاده
شده باشد زیرا آشکار است که نهاد نوروز
جمشیدی بر بنیاد شادمانی و خوشبختی مردم
زیردست بوده است .در زبان و ادبیات فارسی
آثاری وجود دارد كه نوروزی یا عیدانه دادن
از طرف بزرگترها به كوچكترها و زیر دستان
را تایید می كند.
در کتاب هاي تاريخي و ادبي ،بـيش از همه
از هديه پادشاهان به شاعران سخن رفته است.
هديه اي که بنا بر رسم ،براي سرودن قصيده
ها و مديحه هاي نوروزي داده مي شد .هديه
به شاعران در جشن نوروز که انگيزه و وسيله
اي براي سرودن شعر و مديحه بود در واقع
نوعي حقوق ماهانه و ساالنه شاعر به شمار مي
رفت .از جمله بيهقي مي نويسد « :روز پنج
شنبه هجدهم ماه جمادي االخري ،امير (سلطان
مسعـود) به جشن نوروز به نشست ،و هديه ها
بسيار آورده بودند ،و تکليف بسيار رفت و شعر
شنود از شاعران که شادکام بود ،در اين روزگار
زمستان و فارغ دل ،و فترتي نيفتاد و خلعت
فرمود ،و مطربان را نيز فرمود ،و مسعـودي شاعر
را شفاعت کردند ،سيصد دينار فرمود».
 .2شاید مهمترین و اساسی ترین داد و ستد
نوروز ،پیشکش هایی بود که از سوی سرداران
سپاه و درباریان و مالکان به دربار فرستاده می
شد .شاهان ساسانی و پس از آنها خلیفه های
عباسی این رسم را حفظ کردند تا از این راه
بتوانند بخشی از هزینه های خزانه را فراهم کنند.
ابوريحان بـيروني مي نويسد « :پادشاهان
ساساني آنچه را که پنج روز عيد ( به ترتيب؛

هدهی اهی نوروزی

رسم سخن مي گويد و در نوروزنامه اوست
كه چنین مي خوانيم:
آمدن موبد موبدان و نوروزي آوردن« :آیين
ملوك عجم از گاه كيخسرو تا به روزگار
يزد جرد شهريار كه آخر ملوك عجم بود،
چنان بوده است كه روز نوروز نخست كس از
مردمان بيگانه .موبد موبدان پيش ملك آمدي.
با جام زرين پر مي و انگشتري .و درمي و
ديناري خسرواني و يك دسته خويد سبز رسته
و شمشير و تير و كمان و دوات و قلم واستر
و بازي و غالمي ...وستايش نمودي و نيايش
كردي او را به زبان پارسي به عبارت ايشان»...
و آن ستايش و نيايش با آفرين موبد موبدان
به زبان پارسي دري آنگونه كه در نوروزنامه
خيام آمده چنين است« :شها به جشن فروردين
به ماه فروردين ،آزادي گزين بر يزدان و دين
كيان ،سروش آورد ترا دانايي و بينايي به
كارداني ،و ديرزي و با خوي هژبر ،و شاد باش
بر تخت زرين ،و انوشه خور به جام جمشيد،
و رسم نياكان در همت بلند و نيكو كاري و
ورزش داد و راستي نگهدار ،سرت سبز باد و
جواني چو خويد ،اسپت كامگار و پيروز ،و
تيغت روشن و كاري بر دشمن ،و بارت گيرا
(و) خجسته به شكار ،و كارت راست چون
تير .و هم كشوري بگير نو ،بر تخت با درم
و دينار ،پيشت هنري و دانا گرامي و درمي
خوار ،و سرايت آباد و زندگاني بسيار».
جشن شکوهمند نوروز را ما زرتشتیان همیشه
بزرگ داشته و بها گذاشته ايم ،سنت های
نیک آن را پاسداری کرده و به کار برده ایم.
به امید نوروزی زیبا و روزی نو برای همه
جهانیان همراه با پاسداشت همه سنت
های نیکوی گذشتگانمان.
آمدت نوروز و آمد جشن
نوروزی فراز
11
کامـگارا کـار گيتـی تـازه
از سـر گـير باز

کهنه های همیشه نو

ن  .خنجری
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روزهای آخر سال کهنه و حال و هوای سال نو ،همیشه آدم را به فکر می اندازد .فکر کارهایی که در سال پیش کرده ایم و کارهایی که قرار بود بکنیم اما نکردیم،
یا کارهایی که در سال نو می خواهیم انجام بدهیم؛ کلی فکر ،کلی برنامه ،کلی نو شدن .لباس و بعضی وسایل خانه و بعضی روابط و رفتارها .بعضی کهنه ها
را کنار می گذاریم و به جایشان نو بر می گزینیم ،گاهی هم بعضی کهنه ها را نو می کنیم ،کهنه هایی که می ارزند .رسم خجسته ای است.
اما گمان می کنم در این سال هایی که به یاد دارم در این کهنه نو کردن ها ،چیزهایی از قلم افتاده باشند یا اشتباه شده باشد .بعضی از رسم هایمان ،بعضی
از آیین ها و سنت ها ،فرهنگ و خرده فرهنگ هایمان ،که قشنگ بود و دوستش داشتیم را هم اشتباهی عوض کردیم ،با چیزهای نویی که الزاما بد
نیستند اما شايد به دلنشيني آنچه داشتيم هم نباشند و شايد از اين روست كه گاهی دلمان برای آن کهنه ها تنگ می شود.
یادم نمی آید آخرین باری که مکنا سرم کردم و جایی رفتم کی بود .راستی از کی دیگر در جمع دوستان دری حرف نزدیم؟ چرا من بلد نیستم
خوراکی های سنتی مان را بپزم و یک سفره گهنبار درست بچینم؟  ...انگار که اینها دارند کم کم رنگ می بازند .حواسمان نیست ،یا شاید منتظریم
کس دیگری ،بزرگتری ،قوی تری ،کسی بیاید و برایش کاری بکند؟! ...
اتفاقات کم و ساده مثل یک زخم ساده اند .می توان صبر کرد تا خودش خوب شود ،یا می شود منتظر ماند اگر کسی آمد و چسب زخمی داشت
ازش بگیریم .اما اگر بیرون شهر ،خیلی دور از آن ،دوستی در تصادفی دچار خونریزی شدید شود ،دیگر نمی توان به حال خود رهایش کرد ،نمی شود
منتظر کسی ماند .مجال چانه زدن و دست دست کردن نیست .نمی گوییم «چرا من؟!»« ،من که پزشکی نمی دانم ».یا «صبر کنیم شاید کسی بیاید برایش
کاری کند» .مجبوریم با هرچه به ذهنمان می رسد و به دستمان می آید همان وقت کاری بکنیم تا جانش را نجات دهیم ،اینطور نیست؟
گمان می کنم اوضاع فرهنگ جامعه زرتشتی هم شاید همین قدر اضطراری شده باشد .نمی دانم دیگر منتظر چه هستیم .مگر چند نفر مانده ایم؟ چه کسی
باید شروع کند؟ اینکه گمان کنیم از ما کاری بر نمی آید «نادانی» است .هرکدام از ما ،هرجا و هرجور که باشیم ،داشته هایی داریم .از این جامعه و فرهنگیم.
مسوولیم و می توانیم در حفظ و ثبت داشته هایمان بکوشیم .کافی است این را بدانیم و تصمیم بگیریم .تصمیم های کوچک ما یک تصمیم بزرگ را می سازد.
من می خواهم و می توانم امسال ،حداقل در مراسم و زیارت های خودمان ،لباس سنتی مان را بپوشم .من می خواهم و می توانم در جمع دوستانم دری حرف زدن
را شروع کنم و اگر زیاد هم خوب حرف نمی زنم از دیگران کمک بخواهم و یاد بگیرم .من می خواهم و می توانم با همین گوشی موبایل و ام پی تری پلیرم خاطرات
گذشته پدربزرگ و قصه های مادربزرگم را ضبط کنم .من می خواهم و می توانم ...

نگارخانه ()1

پریا خداداد کوچکی

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

به چند سده پیش بر مي گرديم ،زمانی که هنر
مردمان ما به واسطه ادب و فلسفه و عرفان
بود و حتی گاهی ،هنر درخدمت ادبیات
درآمده بود مانند هنر نقاشی که همواره
برای تزیین کردن کتاب های آسمانی
و یا به تصویر کشیدن داستان واشعار
12
ادبی(نگارگری) به کار گرفته می شد،
موسیقی و معماری و....هم به هم چنین.
طي تاريخ ،هنر همواره توسط شاهان
پشتیبانی می شده و هنرمندان در دربار و
به دستور شاهان به فعالیت می پرداختند.در
دربار صفویه زمانی که شاه عباس ،اصفهان را
پایتخت خود قرار می دهد و ارامنه را در جلفای
نو ساکن می سازد ،کشور در شرایط سخت سیاسی
با عثمانی ها به سر می برده که برای رفع آن شرایط
سخت ،ترجیح می دهد توسط اروپایی ها و کشورهای
همسایه ،تجهیز شود  .دوستی با اروپاییان و هدایایی
که توسط آنها آورده می شد ،غالبا آثار هنری بودكه
باعث شد ،توجه شاه عباس به نقاشی های اروپایی
معطوف شود و هنرمندان ایرانی را تشویق می کند که
به سبک و سیاق اروپاییان کار کنند.
بديهي است كه با وارد شدن آثار هنری هر
کشور،فرهنگ آنها نیز وارد می شود و نقاشی های
اروپایی هم از این ویژگی مستثنی نبودند ،هنرمند
ایرانی که قبال نقاشی هایی را برای به تصویر کشیدن
داستان های ادبی به کار می برد ،شروع به کشیدن
تک برگ هایی با موضوعات روزمره و دراویش
كرد و بعدها با حمایت شاهان موضوعات به موضوع
های درباری و چهره شاهان تغییر پیدا کرد .در واقع
به مرور آثار نقاشی ایرانی هم مانند آثار اروپاییان
کاربردی مستقل يافت و از ادبیات فاصله گرفت.
بعدها در دوره قاجار و پهلوی هنرجویانی برای
تحصیل در رشته های هنری به فرانسه و ایتالیا
فرستاده شدند .آنها به طور مستقیم هنر اروپایی را
وارد ایران كردند از جمله آنها کمال الملک بزرگ
است  .این هنرمندان تحصیل کرده عالوه بر هنر
اروپایی،فرهنگ ترویج هنر و رفتار با آثار هنری را با
خود از اروپا آوردند.
اين هنرمندان پس از بازگشت،شروع به گشايش
مدارس هنری و آموزش هنر خود كردند،
مانند دارالفنون که توسط امیرکبیر و
یا صنایع مستظرفه که توسط کمال
الملک تاسیس شد.

رنگ درماني و
تأثیر رنگ ها

یسنا خادمی

انتخاب رنگ مناسب در فضاهای مختلف خانه،
آرامش ،هماهنگی و شادی را به ارمغان مي آورد.
امروزه همه ما در دنیایی رنگارنگ زندگی می کنیم.
از صبح که بیدار می شویم تا شب که به خواب می
رویم ،رنگ های گوناگونی را مي بينيم .رنگ ها به
طور نا خود آگاه در روحیات ما تاثیر می گذارند ،به
گونه ای که حتی خلق و خوی روزانه ما متاثر از آنها
است .شاید تاکنون متوجه تاثیر رنگ خاصی بر روحيات
خود شده اید یا حتی گاهی وارد مکان هایی شده اید که
پر از رنگ های ناهماهنگ بوده و با دیدن این منظره احساس
خفگی به شما دست داده است.
در حقیقت رنگ ،انرژی نوری است که بر سلولهای زنده تاثیر می
گذارد .براساس تحقیقات علمی ،نور دارای فرکانس و ارتعاش است و در
عصر مصر باستان ،رنگ برای درمان بسياري از بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفت .در نتیجه می توان از خاصیت درمانی
رنگ در خانه ها سود جست.
داشتن احساسی خوب و شاد تنها با استفاده از رنگی خاص ،از كاربردهاى رنگ درمانى است .از آنجا که خانه مکانی برای
استراحت ،بازی ،کار و سپری کردن یک عمر زندگی است ،کاربرد رنگ تاثیر به سزایی در زندگى شما دارد.
اگر در انتخاب رنگ هنوز به نتیجه نرسیده اید ،از رنگ فروشی بروشورهای رنگ را تهیه کرده ،به خانه ببرید .با بررسی دقیق
رنگ ها ،مشاهده کنید که هر یک از آنها به لحاظ احساسی چه تاثیری بر شما دارند .اگر دوست دارید خانه شما هم آرامش و
هم شادابی داشته باشد ،از رنگ های خنثی مانند سفید ،کرم و خاکستری مایل به قهوه ای استفاده نکنید .با بررسی تاثیر درمانی
رنگ ها بهترین انتخاب را انجام دهید.
آبی رنگی است تسکین دهنده که سالمتی و آرامش به همراه دارد .هرچه رنگ آن روشن تر باشد ،بهتر است.در درمان کلی
بیماری هایی مانند تب ،تشنج و مشکالت تنفسی بسیار تاثیر گذار است .آبی بهترین رنگ برای اتاق خواب است .اگر این رنگ
را دوست ندارید در کنار آن قرمز به کار ببرید تا تعادل ایجاد شود.
قرمز رنگ خون است و به شریان خون در بدن کمک می کند .قرمز نماد استقامت و قدرت است .می توانید از این رنگ ،یا زیر
مجموعه هایش،در قسمت های کوچکی از دیوار استفاده کنید.
زرد برای عصب های بدن مناسب است و هوشیاری و دقت را باال می برد .این رنگ انرژی های منفی و سموم را از بدن می زداید.
رنگ طالیی ،که زیر مجموعه زرد است ،به شما شهامت می دهد .این رنگ مناسب سرسرا ،اتاق های بزرگ و نشیمن است.
سبز میان دیگر رنگ های تعادل ایجاد می کند .به همین دلیل گل و گیاه در خانه احساس خوبی به شما می دهد .این رنگ خواه
در یخبندان زمستان ،خواه در گرمای تابستان ،شما را شاداب و سرحال می کند.
نارنجی تقویت کننده انرژی است و شدت رنگ قرمز را ندارد .این رنگ خالقیت و شادابی به همراه دارد و مکان های کسل
کننده و سرد را فرح بخش می سازد .نارنجی مناسب اتاق کار است.
بنفش رنگ معرفت است ،و به ذهن و بدن شما استراحت می دهد .این رنگ مناسب کسانی است که از بیماری
های میگرن و بی خوابی رنج می برند .رنگ یاسی به اتاق خواب شما جذابیت و صفای خاصی
خواهد داد.
بسیاری از طرفداران سبک سنتی ترجیح می دهند از یک رنگ برای خانه ی خود
استفاده کنند .مردم به علت عدم آگاهی از تاثیر رنگ ها و ترس از تغییرات ،تنها از
رنگ های سفید و خاکستری استفاده می کنند .اما با به کار گیری رنگ مناسب
می توانید خانه خود را تبدیل به محیطی شاد و دلپذیر کنید.
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موسیقی در
دوران آل بویه

توریا

علی اصغر بهاری  ،به سال  1284در ناحیه بازار عباس آباد تهران به دنیا آمد.
پدرش محمد تقی خان ،وی را تحت تعلیم مستقیم خود قرار داد و به او
شیوه نواختن کمانچه را آموخت.
علی اصغر بهاری ،از دایی های خود چیزهایی را که باید بیاموزد
آموخت تا اینکه در هجده سالگی همراه با ارکستر ابراهیم خان
منصوری در کنسرتی که در یک سالن بر پا شده بود شرکت
نمود و از همان جا آوازه بهاری به گوش موسیقی دانان
رسید و او را به نام نوازنده خوب و آگاه به نواختن گوشه
های ایرانی پذیرفتند.
بهاری ،پس از چندی در مشهد کالس آموزش موسیقی
می گشاید و یک سال هم با حبیب سماعی ،استاد
سنتور ،همکاری نمود و شاگردانی را آموزش دادند.
سپس وی به تهران آمد و از سوی استاد روح اهلل خالقی
به منظور آموزش ،به مدرسه موسیقی دعوت شد و در
هنرستان آغاز به همکاری کرد.

شماره سی و سه  -اسفند 1390

استاد علی اصغر بهاری

نغمه
ویولن
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در سال  1332به رادیو دعوت شد و در ارکستر های
گوناگونی که استادانی نظیر صبا  ،عبادی  ،حسین
تهرانی و غیره شرکت داشتند  ،همکاری می کرد.
علی اصغر بهاری  ،مدتی نیز در دانشگاه تهران
به آموزش هنر آموزان پرداخت و نخستین
هنرمندی است که در تلویزیون به تک
نوازی پرداخت.
وی هشت بار به دعوت دولت های
فرانسه  ،بلژیک و آلمان برای ترویج
و شناساندن موسیقی ملی و این ساز
اصیل ایرانی ،به این کشور ها سفر
کرد  .علی اصغر بهاری ،یکی از
اساتید و بهترین کمانچه کش های
ادوار موسیقی سنتی و نوین ایران
است.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

در دوران آل بویه موسیقی بیشتر به سبک دوره ساسانی
گرایش یافت و نوعی موسیقی از تلفیق موسیقی پارسیان و
تفکرات دینی و مذهبی اعراب به وجود آمد .با تاثیرپذیری
ویژه جامعه از نظر مذهبی در دوران امویان و عباسیان،
موسیقی آن دوران تلفیقی از مداحی و سوگ های مذهبی
و عربی شد.
صوفیان آن دوران که خط سیر خاص خود را دنیال می
کردند با دید عرفانی به موسیقی پرداختند و موسیقی به
سبک عرفانی و مذهبی مطرح شد.
موسيقي مذهبي به صورت نوحه و تعزيه كه مخصوص
شيعيان است نيز اگرچه در عصر تشيع اماميه در ايران آغاز
شد ولي مقدمات اين سوگواري از نيمه دوم سده چهارم
هجري در زمان حكومت خاندان آل بويه كه شيعه مذهب
بودند ،صورت پذيرفت که البته آنها بيشتر از اين كار
هدف سياسي داشتند نه مذهبي .پادشاهان آل بويه بيشتر
به عنوان نوعي اعتراض به دولت عباسي به برپايي مراسم
عزاداري واقعه كربال با بهره گيري از موسيقي خاص مذهبي
پرداختندکه در آن مراسم شيپور و طبل و كوس و سنج به
كار مي رفت.
از ديگر جلوه هاي موسيقي اين دوره آوازخواني شعراي
درباري توأم با ساز و آواز بوده است .مورخان آن
دوره از برخي شاعران آل بويه ياد كرده اند كه
اشعار زيباي خود را با عود و چنگ و ني در
حضور شاهان مي سروده اند و صله هاي
ارزشمندي نيز دريافت مي كرده اند.
در دوران آل بویه گرایش مردم به
فرهنگ و موسیقی ساسانیان بیشتر
آشکار شد و با باورهای مذهبی
نیز اجین بود .آمیختن خاطرات
فرهنگی ایران باستان با مذهب
شیعه ،گویش ها و تفکرات خاصی
را به همراه داشت .در این دوران
تعزیه و تعزیه خوانی بنا به دستور
امرای آل بویه از این دوران آغاز
شد و در دوران صفویه به اوج
خود رسید که این نوع موسیقی و
سوگواری آن بی شباهت به آیین هایی
همچون سوگ سیاووش و آیین سیاووش
خوانی نیز نیست.

سازی زهی و آرش های است که جزء
کوچکترین سازهای زهی آرشهای شناخته شده
است .ویولن در اصل سازى شرقى است که بعد از
جنگ هاى صلیبى به اروپا راه یافت .این ساز بی
شباهت به کمانچه ایرانی نیست و شاید هر دو این
سازها از یک منبع و با تاریخچه ای نزدیک به هم به
دست ما رسیده اند.
پیدایش ویولن به قرن نهم میالدی در اروپا باز می
گردد .بسیاری نیز معتقدند که ویولن نمونه تکمیل شده
ساز رباب است.
ویولن در زمان نواختن معموال روی شانه چپ قرار می
گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته
میشود .کوک سیم های ویولن از زیر به بم به ترتیب عبارتند از:
می ،سیم اول ،ال ،سیم دوم ،ر  ،سیم سوم ،سل ،سیم چهارم.
به طور کلی ویولن در هنگام نواخته شدن با سه نقطه چانه ،شانه و دست
چپ در تماس است و هر یک از این نقاط بخشی از بار دست گرفتن ساز را به
دوش می کشند.
ساز ویولن عبارت است از:آرشه یا کمان ،ترکه ای چوبی است که رشته های
موی دم اسب در طول آن کشیده شده و به دو سر آن ثابت شده است.
تنه :جعبه ای که بین طبله (تخته رویی) ،زیره (تخته زیرین)و جدارهای
طرفین محصور شده است .در روی طبله سیم ها ،چوب آبنوس تکیه
گاه سیم ها ،خرک ،سیم گیر و دو شکاف قرینه به شکل  fقرار دارد.
دسته یا گردن :در واقع دنباله چوب آبنوس تکیه سیم هاست که
محل انگشت گذاری نوازنده در قسمت باالی آن قرار دارد .نوازنده
ویولن قادر است در تمام طول چوب آبنوس انگشت گذاری کند.
انتهای دسته به جعبه کوچکی ختم می شود که سیم ها درون آن به
دور گوشی های کوک پیچیده می شوند.
خرک :بین سیم ها و طبله ویولن قرار گرفته و فشار سیم ها آن را عمودی
نگه می دارد .نقش خرک آن است که ارتعاش سیم ها را به طبله و به جعبه
ویولن منتقل کند .داخل جعبه نیز میله ای چوبی تقریباً زیر خرک ،اندکی بلندتر
از جدار طرفین قرار داده شده است که شکل گرده ماهی ،طبله و زیره را حفظ کند.
گریف :از آبنوس ساخته شده و در طول گردن ویولن چسبیده است و تا میانه جعبه ساز
ادامه دارد .گریف جایی است که نوازنده با انگشت خود سیم را به آن می چسباند و به این
ترتیب طول سیم را کوتاه می کند و نت های مختلف را می نوازد.
سیم گیر :از آبنوس ساخته شده و در فاصله کمی از خرک تا آخر تنه ویولن کشیده شده
است .با زهی از جنس روده یا پالستیک به دکمه ای که در قسمت پایین جدار تعبیه شده بند
می شود.
سیم ها :سیم ها از جعبه کوچک سر ساز آغاز شده ،در طول چوب آبنوس تکیه گاه سیم ها
ادامه یافته ،از روی خرک عبور کرده و در سیم گیر مهار می شوند .سیم های ویولن قبال از
روده گوسفند زه ساخته می شد .امروزه در سیم های بم تر ،روی روده سیم فلزی نازکی
می پیچند و در سیم های زیرتر فقط از مفتول فلزی استفاده می شود.
نقش این ساز چه در ارکستر بزرگ ،به طور جمعی و چه در ارکستر مجلسی و
انفرادی آنقدر پر اهمیت است که آن را «شاه سازها» گفته اند و در یک پارتیتور
موسیقی ارکستری ،ویولن ها از تمام سازهای دیگر کمتر سکوت دارند.

خواندیم که:
تن سیما ،دختر کوچک پروین به شدت داغ بود  .دختر کوچک به پرستاری
خورشیدبانو نیاز داشت و در این فکر بود که به بهانه بیماری سیما به جشن
مهرگان نرود و با خودش اینگونه استدالل می کرد که حتم ًا قسمت نبوده.
دم دم های غروب ،آفتاب سیما از یک خواب طوالنی بیدار شد و خندید و
وقتی دست ها و پاهایش را لمس کردند اص ً
ال تب نداشت .پروین دست های
خورشید بانو را گرفت و با حال شتاب زده و تحکم گفت :حاال باید به فکر
خودت باشی و ممنون که کمکم کردی اما دیگه خدا خواست که سیما حالش
بهتر بشه و خودت را برای فردا حاضر کنی.
چند روز بعد از جشن مهرگان ،روز رام ایزد ،پروین و خورشیدبانو وارد حیاط
دربمهر شدند .خورشید بانو مردی را دید با موهای جو گندمی ،سبیل باریکی
باالی لب هایش و کت و شلوار راه راهی که او را الغرتر نشان می داد .اما دل
خورشید بانو جای دیگری بود ،او باید تصمیم مهمی می گرفت اما خوب می
دانست که با شرایط او و فرهنگ حاکم برجامعه اش ،تصمیم گیرنده اصلی کس
دیگری است مادر پسر و البته خواهرش.
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صدای نواخته شدن زنگ ،خورشیدبانو را
به خود آورد ،او یک گاه تمام بود که آنجا
نشسته بود .گاه ایویسریترم (گاه شب) رسیده
بود و آفتاب رگه های روشن خود را از اتاق
دربمهر برچیده بود و آسمان آبی الجوردی،
زمانی میان روشنایی و تاریکی را رقم می زد.
به قول مادرش و خیلی از قدیمی ها وقت
پرسش بود و یا به روایتی دیگر ،زمان آزاد
شدن روان درگذشتگان بود تا لحظه ای را
آزاد بگذرانند .خورشیدبانو که تنهای تنها باید
تصمیم می گرفت ،در این لحظه آرزو کرد
که ای کاش روان مادرش کنارش بود و می
توانست کمکش کند ،شاید هم چنین بود و او
از آن بی خبر بود!
خورشیدبانو آهی کشید و با خود
گفت:
 مادر بگو چه کنم؟خورشیدبانو برخالف دوران
14
نوجوانی که بسیار شاد بود
و زیاد بازیگوشی می کرد،
حاال دیگر خیلی آرام و کم
حرف شده بود .سرش همیشه
پایین بود و به ندرت به کسی
نگاه می کرد .آن روز چند نفری
برای زیارت به دربهمر آمدند و رفتند
اما انگار او هیچکس را ندید! پس از اندکی
سکوت ،خواست برود که سنگینی نگاهی او
را به سوی خود کشاند .این بار سنگینی نگاه
تفاوت داشت .او سرش را باال آورد و آن مرد
را دید که چشم از او برنمی دارد .کالفه شد،
تصمیم گرفت برای آنکه مشکلی پیش نیاید
اتاق دربمهر را ترک کند .وقتی بلند هدف آن
مرد به خیال آنکه خورشیدبانو دارد به سمت
او می رود با سرعت از جا برخاست و با عجله
از در بیرون رفت.
خورشیدبانو ناگهان چیزی به یادش آمد:
 من او را یک جایی دیده ام .در بیمارستان،دکان بقالی ،گهنبار یا...
شانه هایش را باال انداخت ،بی تردید او را
جایی دیده بود.
 آهان یادم آمد ...او خودش است ،خداداد!جشن مهرگان و بقیه ماجرا یادش آمد و
لبحندی از سر شیطنت زد.
 یعنی او مرا تعقیب می کرده؟! راستیموضوع از چه قرار است؟
و همانطور که با خودش حرف می زد ،دید
نزدیک محله و خانه پروین رسیده است .چون
خیلی خسته بود قصد رفتن به خانه را داشت اما
با ان کالفگی که دچارش بود ترجیح داد به
بهانه احوال پرسی از سیما و تشکر از پروین به
همان راه که دلش می گفت برود.
يكي را دوست داره ،چشاش سياهن
يكي را دوست داره ،چون قرص ماهن
خورشيد بانو بي اختيار این شعر را زمزمه
مي كرد .خانه پروين شلوع بود و بچه هايش

داشتند شام مي خوردند تا زودتر بخوابند و
پروين هم سرگرم رسيدگي به آنها بود .به
خورشيدبانو گفت:
 بايد صبر كني تا كارم تمام شودوقتي خورشيدبانو گفت مي رود و روز
ديگري مي آيد ،پروين در جوابش گفت:
 اتفاقا همين امروز مي خواستم بيام خونه ات،حاال كه اومدي ،بمون تا بيام .كار مهمي دارم!
بعد هم رفت پی کارش و خورشیدبانو هم كه
بعد از ماجراي چند روز گذشته و حتي همان
روز ،حال و حوصله نداشت به پشتي تكيه داد
و پاهايش را دراز كرد و نشست ،شايد مثل
هميشه اگر به دوستش كمك مي كرد او هم
خوشحال تر مي شد اما زماني به خود آمد كه
پروين جلويش نشسته بود.
 چی شده زمزمه مي كني ،خوشحالي؟! برايخودت مهمون مي شيني ،چه خبره ؟
خورشيدبانو بلندتر دو بيتي را خواند و گفت:
 نمي دونم ،فكر كنم چند تا گهنبار كه رفتم،بعد از مراسم فال کوزه «چك و دوله» داشتند
با دایره «عربونه» مي خوندن و من اونجا ياد
گرفتم و توی ذهنم مونده.
خورشيدبانو آهي كشيد وگفت:
 مادر خدابيامرزم اين ضرب المثل را ميگفت:
هنر به و هنر به و هنر به
هنر از مال ميراث پدر به
هنر دارم جوي طالع ندارم
جوي طالع به خرواري هنر به
اما پروين يا خوب گوش نداد يا توجهي
به حرف هاي او نكرد ،پس در ادامه حرف
هايش گفت:
 خورشيد بانو حدس بزن امروز کی اومدخونه ما؟
 من چطور حدس بزنم ،خواهر ها وبرادرهات را زياد نمي شناسم ،حتما يكي از
اونها يا دوستايي كه من نديدم!
 نه  ،دختر! من به اونها چه كار دارم كه ازتو بپرسم؟ به این خاطر پرسيدم كه برای تو
اومدن.
خورشيد بانو كمي فكر كرد و براي آنكه
زودتر به نتيجه برسد گفت:
 خوب برام تعريف كن .بهتره ،خودت زودتراز دست من خالص مي شي و من هم مي رم
خونه.
پروين لبخندي زد و گفت:
 همان خانم مسن را مي گم كه با دخترشروز مهرگان اومدن .همونایی كه براي
برادرشون خداداد دنبال زن مي گشتند ،حاال
متوجه شدي؟!
بعد هم شروع كرد که:
 اسم اون خانم دولت است.خورشيدبانو لبخندی زد و گفت:
 چه جالب! درست هم اسم مادر من! -اسم دخترش هم كيان بانوست و هنوز
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ازدواج نكرده .او آهسته در آشپزخانه در
گوشي به من گفت که چون مادرش بيمار
است و خداداد تنها پسر خانواده است و مي
خواهد عروسي او را ببيند ،از اين نظر كمي
عجله دارند .يك خواهر ديگرشان هم شوهر
و بچه دارد و از همه بزرگتر است و دنبال
زندگي خودش است.
 خورشيدبانو زیر لب گفت :خوب آخرشچی شد؟ چی گفتن؟ حاال كه اونا همه كاره
اند!
پروين خيره نگاهش كرد ،خوب احساس
دوستش را مي شناخت .آيا او از نظر مادر
پسر يك کاال بود كه پشت ويتريني مي بيني،
انتخاب مي كني و بعد آن را مي خري ،يا از
آن بدتر ،چون وقتي چیزی را مي خري سرش
منت نمي گذاري كه من تو را از بين چند چیز
دیگر انتخاب كرده ام اما ...يعني ما از این هم
كمتريم.
پروين داغ كرده بود .مادرها چرا اين كار را
مي كنند ،چون خواسته يا ناخواسته به خودشان
ظلم شده ،عروس هايشان هم بايد مظلوم باشند.
سرش را بين دستهايش گرفت:
 من اين كار را نمي كنم ،پسراي من بايدياد بگيرن كه همسرشون را خودشون انتخاب
كنند .اونا حق دارن با آگاهي از بين فاميل،
طايفه يا غريبه انتخاب كنند .اونا مي تونن از
من كمك بگيرن ولي من نبايد .تا دست روي
يكي بذارن ،چشم هام را ببندم و بگم اين
ديگه كيه؟ اونی كه من مي گم بايد بپسندی
و اينطور ما هم به خودمون ظلم مي كنيم و هم
به بچه هامون و به بقیه .پسرای بيچاره و دخترا
يك عمر بايد با تصميم ما بسوزن و بسازن.
«خوشبخت كسيه كه خواستار خوشبختي
ديگران باشد» اگر پسرم با دختر همسايه
خوشبخت میشه چرا بايد بره با دختر دايي يا
دخترخاله اش ازدواج كنه؟
خورشيدبانو داشت او را نگاه مي كرد و پروين
خواسته و ناخواسته داشت با خودش حرف
مي زد .بعد هم رويش را به سمت خورشيدبانو
گرداند و در حاليكه به چشم هايش خيره بود
گفت:
 تازه سر اين آقا پسر چهل و چند سالهدعواست! حاال نمي دونم خودش مي دونه
يا نه؟
خورشيدبانو خواست چيزي بگويد اما كلمات
كامل نبودند...
 ببين اون خانم مسن اون روز يه حرفايي زد...پروين جواب داد:
 آهان! خوب فهميدم ،من كه بلند شدم اوناومد كنارت نشست و من هم كنجكاو شدم
كه از چند نفر بپرسم اون کیه؟ همه گفتن
که از اون خانم هایی كه براي دختر و پسرا
همسر پيدا مي كنه ،البته به صالحديد خودش

نه اون بيچاره ها !...يكي دو نفر هم گفتن که
اگه اون كسي را پيدا كرد كه پسندیده شود،
اون شيرينيش را مي گيره و راهش را مي گيره
و مي ره ،اما اگه يك كلمه گفتي که می
خوای بهتر طرف را بشناسي يا حرف اضافه
بشنود راهش را مي گيره و ديگه هيچ كاري
برات نمي كنه .حرف هم بزني و بگي دوباره
كمكت كنه مي گه نه و توي دلش مي گه برو
پي كارت!
حاال اين خانم نه فاميلت بوده نه تو را
دوست داشته فقط مي خواسته تو را منصرف
كنه تا براي مشتري خودش اون آقا را نامزد
كنه.
آهي كشيد و ساكت شد ،حرف ها داشت
بزند اما نه وقت مناسبي بود و نه اگر مي گفت
اتفاق خاصي مي افتاد .آن زن این کار را شغل
خود می دانست و خانواده ها از سر ناچاري به
دامن او چنگ مي زدند تا بلكه گشايشي در
سعادت فرزندانشان پیش آید!
هر دو ساكت بودند و هر كدام در اعماق
وجودشان در جست و جوي راه حلی بودند
تا اینکه باالخره پروين سكوت را اينگونه
شكست:
 ببين خورشبدبانو نمي دونم تو چطور بهاين قضيه فكر مي كني و براي آينده ات چه
فكري داري؟ حتي نمي تونم بگم از اين بابت
حوشبختی به تو رو كرده يا نه؟! اما امروز اين
مادر و دختر اومدن و درباره تو از سير تا پياز
زندگيت پرسيدن بعد هم از هر دري حرف
زدن .من هم كار داشتم و هي اين پا اون پا مي
شدم ،فهميدن و بلند شدن ،وقتي دختر داشت
خداحافظي مي كرد آهسته گفت:
 از اون خانم – منظورش تو بود -بپرس كهجوابش چيه و جوري گفت كه اونا عجله
دارن و كس دیگه ای را هم زير سر دارن كه
اگه نشد سراغ اون برن.
خالصه نمي دونم چی بگم ،من خيلي دوستت
دارم اما زندگي خودته ،حاال كه بعد از اين
همه مدت نوبت تو رسيده ،این تويی كه بايد
قبول كني ،البته اگه راضي باشي ،اون هم
خيلي سريع ،تا سه روز دیگه جواب مي خوان.
اگه من جاي تو بودم با همه سختي هايي كه
كشيدي ،قبول مي كردم ،حاال جواب تو چيه؟
خورشيدبانو همچنان ساكت بود ،مبهوت و
آرام ،آرامشي كه در درونش اما طوفاني به
پا بود.
امروز روز سوم بود و خورشيدبانو بايد جواب
مي داد .دو روز گذشته را به سختي گذرانده
بود و آنقدر در بيمارستان باال و پايين رفته بود
و براي خودش كار تراشيده بود كه خسته و
كوفته بدون هيچ فرصتي براي فكر كردن
گذشته بود ،اما امروز بايد جواب مي داد...

سالی که نکوست از
عیدیش
پیداست
کودک نفهم
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آمده را به همراه مشخصات و شماره
تماس خود به آدرس الکترونیکی:
 info@parsnameh.irارسال فرمایید.

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15 14 13 12 11 10

طراح جدول  :سهراب باستانی

شماره سی و سه  -اسفند 1390

افقی
 .1کتابی از بزرگ علوی
 .2مادر رستم دستان -خدای خورشید دوران
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 .12آب گوارا ،آب زندگانی -گلی که ته
حوض یا جوی جمع می شود -نرده
 .13ماه زمستانی -کتابی از حکیم عمر خیام-
آخرین رمق
 .14محل نگهداری آتش -رودکی می فرماید
بوی جوی......آید همی
 .15از روی ناواردی -یکی از پنج گونه مینوی
که در برابر اورمزد می سوزند
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مرد حسابی زود باش .اینجوری که تو داری
کار میکنی تا سیزده بدر مشغولی  .آخه این
چه طرز شیشه پاک کردنه .هنوز که دست به
کاشی ها نزدی  .زود باش گاز و یخچال رو
بکش جلو باید پشت اونها روهم تمیز کنی.
اینقدر فس فس نکن مرد.
مامانم راست می گوید .این بابایم خیلی
بیخودی تنبل می باشد .اصال بلد نمی باشد
خونه رو تکون بدهد .دو روزه رفته تو
آشپزخونه که مثال اونجا رو تمیز کنه ولی
اصال معلوم نمی باشد که دارد کجا را تکون
می دهد .بابایم که از دست حرف های
مامانم عصبانی می باشد یک نگاه عشقوالنه
به مامانم می کند و می گوید :خوب به من
چه که کیفیت نشریات ما بد شده می باشد.
معلوم نمی باشد که کاغذهای این ماهنامه ها
از چه چیزی می باشد .خود ماهنامه که هیچ
بار فرهنگی نمی دارد تازه شم کاغذهایش
هم به هیچ دردی نمی خورد .همین کاغذ
پارسنامه معلوم نیست از کجا خریداری می
شود که حتی نمی شود با آن یک دیوار و یا
شیشه را تمیز کرد .حاال کاغذهای دیگه که
بدتر از این هستند و اصال آب به خودشان
نمی گیرند.
من نمی دانم بار فرهنگی چه چیزی می باشد.
بابایم می گوید :بار فرهنگی یعنی اینکه هی
ما همه جا از فرهنگ و آئین و افتخارات
گذشته مان می نویسیم ولی فقط می نویسیم
ومی گوئیم ولی خودمان وقت عمل که
می شود یک مشته کارهای بی فرهنگی از
مثال همین رسیدن سال
خودمان درمیآوریم .

نو خودش یک رسم قدیمی وبسیارخوشگل
از گذشته ما می باشد .تو همین ماه اسفند،تمام
نشریات و سایت ها ومسئوالن ما از نوروز و نو
شدن وپاک کردن کینه ها ودشمنی ها میگن
ولی فقط حرفش رو می زنند اولین افرادی که
دشمنی ها وکینه ها رو تو دلشون نگه می دارند
همین آدم ها می باشند .تکلیف بقیه مردم هم
که معلوم است.
مامانم که مشغول آشپزی تو آشپزخونه می
باشد ،می گوید :تو نمی خواد تو این هیرو
ویری دم از فرهنگ و فرهنگ سازی بزنی.
زود باش که باید بری دبلیو سی رو هم
بشوری .وای خدای من بیچاره شدیم پارسال
که بابایم رفت دبلیو سی را بشورد ازبس خیلی
فوری کار می کند از صبح تا شب آنجا بود
من هم هی بی تربیتی داشتم نمی دونستم چه
خاکی تو سرم بریزم .مامانم می گفت برو تو
باغچه بی تربیتی کن .پیشنهاد خوبی بود ولی
من می ترسیدم که درخت توت توی باغچه
مون یهویی تابستون گالبی بدهد .بعدشم
دیدم که دهن این مامانم چفت و بست نمی
دارد می رود و این هنرم رو به سوسن جون
می گوید وآبرویم را می برد .یادمه پارسال از
بس آشپزخونه بهم ریخته بود مامان وقت ناهار
به جای سس ،نرم کننده هاله تو غذا ریخت
وماهم خوردیم و دو شبانه روز تمام دم دبلیو
سی خوابیدیم ولی کلی خویشتن داری کردیم
و به کسی چیزی نگفتیم .
بابایم می گوید که امسال اصال برای تکون
دادن خونه انگیزه نمی دارد .او می گوید:
چرا فقط باید ادای آدمهایی رو در بیاریم که
داریم تازه ونو می شویم .هرسال دم عید همین
حرفهارو می زنیم ولی بعدش دوباره میشیم
همون آدم قدیمی و تازه بدتراز اون قدیما.
هیچ تغییری تو رفتار و افکارمون دیده نمیشه.
هرسال دریغ از پارسال .
مامانم باز داد می زند سربابا که :اگر همین
عید رو هم نداشتیم که اصال زندگی با تو
قابل تحمل نبود .الاقل توی عید میریم اینور
و اونور عید دیدنی یک کمی اعصابم می
آید سرجایش وگرنه زندگی باتو که لذتی
نمی دارد .مامانم راست می گوید :عید و عید
دیدنی خیلی باحال می باشد هی میریم آجیل

می خوریم  ،هی عیدی می گیریم بعدش هی
بابایم از من عیدی را کش می رود .هی میریم
خونه فامیل هایی که معلوم نیست کی فامیل ما
شده می باشند  .بعدش هی اون ها میان خونه
ما و باز آجیل می خوریم و عیدی هایی که
گرفتیم رو پس میدیم .کال عید دیدنی خیلی
بامزه می باشد .عینهو مسابقه فوتبال عید دیدنی
رفت وبرگشت می باشد .اگر رفتیم خونه
کسی وعیدی گرفتیم واون نیومد خونه ما ،
کلی احساس برنده شدن می داریم  .تازه شم
میتونیم حال طرف رو بگیریم و به همین بهونه
سال دیگه خونه شون نریم .یک جورایی لج
بازی تو عیدی دیدنی زیاد می باشد .کافی
است که عید دیدنی خونه فک وفامیلت نری
دیگه تا آخر عمر خونه ات نمیان .
بابایم از همین شاکی می باشد و می گوید که:
همین دیگه .عید و نوروز ما شده فقط تکون
دادن خونه و سال تحویل وعید دیدنی رفتن
و تمام .مابقی سال به درد هم که نمی خوریم
و فقط فکر خودمون می باشیم  .خیلی زور
بزنیم چهار جا دور هم جمع میشیم که اونهم
فقط برای عشق و حال کردن می باشد .همه
کارهامون شده ادا در آوردن .عمرا به فکر
کمک به هم باشیم .تازه شم همش فکر می
کنیم کلی آدم خوب می باشیم بدون اینکه
یادمون باشه وقت سال تحویل به چه چیزی
فکر کرده می باشیم و چه آرزویی داشتیم.
این روزا فقط عید نوروز شده نشون دادن رسم
گذشته هامون عینهو خیلی از رسومات دیگه.
ولی چه فایده که اصال به اصل وفلسفه اونها
فکر وعمل نمی کنیم .
مامانم دیگه خیلی از دست بابایم شاکی شده
می باشد یک لگد سمت بابایم پرتاب می کند
و می گوید که اگه یک کلمه دیگه حرف
بزنی همون وایتکس رو خالی می کنم تو
حلقت .من همیشه از این حرف های عشقوالنه
مامانم کلی ذوق مرگ می شوم .بابایم که می
بیند مامان کلی دوست داشتنی شده می باشد
خودش رو با کاشی های آشپزخونه مشغول
می کند و زیر لب برای خودش شعری می
خواند .من خیلی بابایم رو دوست می دارم
کال تو اینجور فضاها یهویی تیریپ خوانندگی
بر می دارد و زودی خودش را می زند کوچه

علی چپ و برای خودش آواز می خواند.
آخیش سال نو نزدیک می باشد و من هم
کلی منتظر می باشم که ببینم امسال چقدر
عیدی گیرم می آید .اصال عید نوروز بدون
عیدی خیلی لوس می باشد  .به قول قدیمی
ها :سالی که نکوست از عیدی هایش پیداست.
اینهم شعری که بابایم زیر لب میخونه البته
چون یه جاهای شعرش بی تربیتی بود و هی از
خر وگاو گفته بود ومن میدونم که آقا مدیر
مسئول کلی شعرش روتیکه تیکه میکنه خودم
از خودم ذوق درکردم و یک کمی عوضش
کردم .بابایم بفهمه منو میکشه  .توروخدا یه
وقت بهش چیزی نگین :
بوی ته دیگ  ،بوی نون  ،بوی آش و
			
سیروگ
بوی تند سیر و سدو وسط میز سالن
گریه های فک وفامیل تو سال مادر بزرگ
با اینا ببین چه جور سر می کنم
با اینا عمرمو پرپر می کنم
		
شادی گذاشتن یه بزم خوب
وحشت کم شدن و سفر به اتریش و هایاس
بوی عطر دهن جوونای مست وخراب
با اینا ببین چه جور سر می کنم
با اینا عمرمو پرپر می کنم 		
فکر زاری وهمازوری ،سرخاک سیاه
شوق یک عروسی پر از کباب و بستنی
رنگ لبخند به لب آدمای پرادعا 		
با اینا ببین چه جور سر می کنم
با اینا عمرمو پرپر می کنم 		
عشق حرفهای نگفته پشت سر
حرص ناتموم غیبت وقت جشن و مهمونی
حرفپاکیودرستیتویبیداریوخواب
باایناببینچهجورسرمیکنم
با اینا عمرمو پرپر می کنم
15
بوی جوراب  ،بوی کفش ،
عطر خوب اسپند
روز جمعه بدو رفتن سمت
یک آتشکده
توی گهنبار و نیایش  ،فکر یک
لرک و ناهار
با اینا ببین چه جور سر می کنم
با اینا عمرمو پرپر می کنم
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در آن سال های تیره گون و دشوار که فقر و
نداری گریبانگیر بیشتر مردم بود ،ناهنجاری
های اجتماعی نیز به شکل های متفاوتی بروز
می کرد .جهان پس از جنگ جهانی در حال
دگرگونی و آغاز عصر جدید بود در حالیکه
ایران را پس از کودتا سراسر هرج و مرج و
آشفتگی فراگرفته بود.
جامعه ما در دهه سی ،فشاری افزون را
تحمل می کرد .از گوشه و کنار شهر افرادی
همچون علف های هرز سر بر می آوردند
که گریبانگیر کاسب ،کشاورز و زحمتکش
بودند و از آنها باج خواهی می کردند .در
بین این انگل های اجتماعی ،هم مرد حضور
داشت و هم زن .آنها با مراجعه به اشخاص
و تهدید کردن آنها ،پول یا محصوالت
کشاورزی شان را طلب می کردند.
البته اینها جز فقیر نماهایی بودند که
دائم به در خانه می آمدند و با آه و
ناله چیزی می خواستند و یا هنگام
برداشت محصول در مزرعه حاضر
می شدند و با دعا و ثنا سهم خود را
می خواستند .این فقیران یا بیکاران،
اغلب تریاکی بودند و در هنگام
التماس برای گرفتن سهم خود
تهدید را هم چاشنی می کردند که
به هر صورت چون با مردم راه می
آمدند ،قابل تحمل بودند.
در آن زمانه گروهی که از مردم با قلدری
باج خواهی می کردند در نزد جامعه به عنوان
اراذل و اوباش مورد نفرت بودند .یادم هست
نزدیک محله ما گردن کلفتی بود که
چون پدر نامعلومی داشت او را با نام
مادرش صدا می زدند .این رسم
بین ما یزدی هاست که اسم
شخص را با نام پدرش با هم
16
می گوییم ولی برای اینگونه
آدم ها نام شخص را همراه
با اسم مادرش می آوردند.
شاید این شیوه ای بود تا او را
با هویت نامعلوم معرفی کنند.
برعکس آدم های آن روز که
الغر و مردنی بودند ،اسماعیل بی
بی سلطان (نام مستعار) قدی بلند داشت با
صورت سرخ و سفید و گوشت آلود .همیشه
با چند نفر از هم پالکی هایش در کوچه و
محله راه می رفت .اهل دعوا و مرافعه بود .می
گفتند چاقوکش و باج گیر است .یک روز
آمده بود جلو دبستان محله ما ،آن موقع من
کالس چهارم ابتدایی بودم و مدرسه ما هم
شش کالس داشت که برای هر کالس یک
معلم داشت ،یک مدیر ،یک ناظم و یک
فراش هم داشت.
از بین معلمان یک نفر زرتشتی ،یک نفر که
می گفتند دین مشخصی ندارد با نام طاهر(نام
مستعار) و بقیه مسلمان بودند .مدیر مدرسه
از همه مسن تر بود .چند روز پیش از آن در
دفتر مدرسه که رو به حیاط باز می شد سر و
صدایی برپا بود .فراش سعی می کرد بچه ها
را از جلو دفتر دور کند ولی بچه ها با جمع

باجگیر

بهرام دمهری

شدن جلو دفتر شاهد دعوا و پرخاشگری
معلمان بودند .آن روز گذشت تا اینکه چند
روز بعد اسماعیل بی بی سلطان ،با دو سه نفر
آمده بودند جلو مدرسه و بیشتر بچه ها دور او
را گرفتند .پس از چند دقیقه معلمان و مدیر
با دوچرخه هایشان از مدرسه خارج شدند.
صف بچه
اسماعیل
هم زد و
ها را بر

مدیر
رفت یقه
و گفت:
را گرفت
و ایمان مردم
شنیده ام به دین
توهین می کنی اصال به تو چه مربوطه که
چه کسی چه مرامی دارد .مدیر که ترسیده
بود ،سعی نمی کرد خود را از دست این غول
نجات دهد .معلمان هم شاهد ماجرا بودند.
شاید بدشان نمی آمد مدیر را در آن وضعیت
ببینند .کسی که لبخند رضایت بر لب داشت،
طاهر بود .بچه ها هم شاهد ماجرا بودند.
ناگهان چند نفر از مردان محل که معموال
پایین تر از مدرسه دور هم می نشستند وارد
معرکه شدند .بعضی ها با توپ و تشر و بقیه
با پا درمیانی مدیر را از دست اسماعیل نجات
دادند و او هم با همراهانش رفت .بعد از عید
بود که مدیر عوض شد و طاهر هم دیگر به
مدرسه ما نیامد.
تابستان آن سال همه جا پیچید که اسماعیل
بی بی سلطان آمده خواستگاری یک دختر.
دو کوچه پایین تر از محله ما زندگی می
کردند .مسلمان بودند و از خانواده ای فقیر،
ولی از نان گهنبار و آش خیرات ما هم
استفاده می کردند ،البته به صورت پنهانی.
می گفتند دستگیری از اینها ثواب دارد
ولی عده ای نظر دیگری داشتند .پدر آن
دختر تریاکی بود و هشت فرزند هم داشت.
خودش معلوم نبود چه کار می کند ،به قول
امروزی ها بیکار پنهان بود .صبح می رفت
بیرون تا سر شب که می آمد خانه .زن و
دخترانش رویه گیوه می بافتند و مزد می
گرفتند.
آن روز هم در محله پیچید که سر شب

اسماعیل برای خواستگاری می آید .خانواده
دختر راضی نبودند ولی می ترسیدند .مردان
زرتشتی و مسلمان دور هم جمع شده بودند و
می خواستند جلو این کار را بگیرند .سرانجام
به این نتیجه رسیدند که دست به دامن شیرین
شوند .شیرین یک زن زرتشتی بود که در
محله ما مثل شیر زندگی و مدیریت می کرد.
کسی جرات نداشت در یک روز دو بار از
محله عبور کند .جلو او را می گرفت و طرف
باید جواب پس می داد .همیشه مواظب بود
با صحبت یا نصیحت و البته برخی مواقع با
خشونت ،جلو بدی ها بایستد.
آن روز همه به در خانه اش رفتند و از او
خواستند تا او جلو اسماعیل بایستد و او هم
قبول کرد.
مردان و زنان زیادی دور هم جمع
شدند .نزدیک غروب ،اسماعیل
با دو نفر زن که معلوم نبود چه
نسبتی با او داشتند از سر کوچه پیدا
شدند .وقتی به جمعیت رسید سالم
کرد ولی مردم جوابش را ندادند.
سکوتی مرگبار حاکم بود .شیرین
جلو رفت و با صدای بلند گفت:
اینجا چه کار داری؟ اسماعیل
گفت :آمده ام خواستگاری.
شیرین گفت  :بیخود آمدی ،چون
تو یک نامردی .جلو رفت و آب دهان
به صورت اسماعیل پرتاب کرد .اسماعیل
در میان ناباوری هیچ عکس العملی نشان
نداد .یکی از زن های همراه او گفت :شما
چه بدی از او دیدید؟! شیرین گفت :یک
روز به همراه یکی از دخترانم داشتم می رفتم
بازار که نزدیک میدان شهر ،این نامرد با چند
نفر دیگر به دنبال من آمدند و حرف های
نامربوط زدند.
در میان مردان و زنان حاضر ،جنبشی پدید
آمد .اسماعیل سر به زیر همراه زنان همراهش
از راهی که آمده بودند برگشتند .مردم برای
شیرین دست زدند ،هورا کشیدند و تا آخر
عمر ضمن احترام ،از او حساب می بردند
خدایش بیامرزد .آن روزها این اراذل و اوباش
به دلیل ضعف حکومت شده بودند باری بر
دوش مردم.
بعدها اسماعیل به تبعیدگاه رفت و زمانی
که برگشت ضعیف و تکیده شده بود .می
گفتند آنجا معتاد شده و تا آخر عمر در فقر
و بیچارگی ماند.
در عصر حاضر هر چند همان افراد اراذل
اوباش چاقو و قمه را کنار گذاشته اند اما
با ابزارهای دیگر و با هوچی گری یا سر
و صدا ،جوسازی ،دروغگویی و ترویج
ناراستی ،آرامش جامعه را به هم می زنند.
این افراد ،از جمله کسانی هستند که برای
خدمت به جامعه،به پول و هدیه چشم داشت
دارند ،غافل از اینکه کسانی که قدم در راه
راستی می گذارند از مردان و زنان هم پیمان
با شیرین قهرمانند و نه هم پیمانان با اسماعیل
که در ذات آنها باج دهی و باج گیری یک
معنی دارد و آن معنی ذلت و پستی است.

پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره سی و سه  -اسفند 1390
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
دکتر اسفندیار اختیاری
زیر نظر شورای سر دبیری
صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی
همکاران :
همراهان تارنمای برساد
آدرس  :یزد  -صفائیه  -خیابان استاد
احمد آرام  -کوی استادان  -کوچه هنر 6
کد پستی 8915817113 :
تلفکس تهران 021 - 44049198 :
تلفن 0351 - 8210881 :
دورنگار 0351 - 8210879 :
پیام نگار 09356238532 :
صندوق پستی 89195/154 :
پست الکترونیکی :
info@parsnameh.ir
پارس نامه در ویرایش نوشته ها آزاد
است و همه ی نوشته ها دیدگاه پارس
نامه نیست.

دکتر هما کیخسروان
جراح دندانپزشک
تلفن :
88907789
09123898261

استادنجاتالهی(ویال) کوچهنوید
بن بست چهارم پالک 7طبقه اول

مهد کودک و
مرکزپیشدبستانی
تـلفـن :

سپند

88008939 - 88025318

